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profesionální hasièi, èlenové jednotky tak
dostali informace pøímo z praxe. S "letovou
sezónou" bodavého hmyzu bychom chtìli
informovat obèany, že jednotka je pøipravena
pro pomoc s likvidací bodavého hmyzu
v ohrožujících stavech. Èlovìk by mìl volat
hasièe na likvidaci nebezpeèného hmyzu pouze
v pøípadì, kdy je bezprostøednì ohrožen na
životì alergik, malé dítì, tìhotná žena, senior
èi je ohroženo jeho zdraví nebo jeho majetek.
V ostatních pøípadech lze situaci øešit pøes
odborné firmy. Je také vhodné zvážit, jestli je

vùbec nutné hmyz likvidovat, pokud nikoho
neobtìžuje. Napøíklad roj vèel zužitkuje rád
vèelaø, kterému vèely ulétly, pøípadnì vèely
odletí samy, a napøíklad sršni mají v pøírodì také
své místo, jedna sršeò dokáže dennì ulovit
nìkolik desítek much èi jiného hmyzu.
Závìrem bychom rádi podìkovali všem malým,
vìtším i nejvìtším hasièùm za vzornou
reprezentaci, za jejich zájem i nadšení, rodièùm
za trpìlivost a všem pøejeme krásné léto plné
odpoèinku bez nehod a úrazù!
za SDH Pavla Benšová
Pøehlídka bojové techniky z 27.4., více na str. 18.

starosta
Mgr. Petr Oriešèík

Vážení spoluobèané,

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2019, posílejte námìty, podklady.

redakce
David Závìšický
Hledáme další historické fotografie Suchých Lazcù pro
pøipravovanou publikaci o naší obci. Pokud máte doma
zajímavé historické fotografie, budeme moc rádi, když
nám je zapùjèíte k okopírování. 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

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 pamìových kartách, pøípadnì
USB discích. Zpravodaj vydal ÚMÈ Opava-Suché Lazce
Pøerovecká 21, 747 95, www.suchelazce.cz
Telefon: 604 229 398, e-mail: suche.lazce@opava-city.cz
nebo info@suchelazce.cz
Úøední hodiny starosta: úterý 17-19 h., støeda 8-11 h.
a 13-15 h., ètvrtek 8-10 h. tel. starosta: 734 763 998
Obsah, design a typografii zpracoval: David Závìšický
Korektura textù: Mgr. Marie Èermáková, Bc. Klára
Vèelková, Mgr. Martina Škrobánková.
www.davedesign.cz, èerven 2019 náklad 350 výtiskù
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jsem opìt velmi rád, že Vás mohu
prostøednictvím úvodního slova našeho
Sucholazeckého zpravodaje pozdravit.
Zaèíná nám všem léto se všemi radostmi
i povinnostmi a pro Suché Lazce to také již
tradiènì znamená, že zaèíná kulturní
a spoleèenské léto 2019, které Vám opìt
nabídne mnoho zábavy a já vìøím i chvil
relaxu a tolik potøebného odpoèinku
od každodenních starostí.
Zaèátek kulturního léta máme už za sebou
v podobì Gulášfestu 2019 a touto cestou bych
rád podìkoval všem organizátorùm, kteøí
pøichystali skvìlou akci. Podìkování patøí také
mysliveckému sdružení Hošata, jež perfektnì
zvládlo obèerstvení pro všechny návštìvníky
a musím pochválit i velmi originální a nápaditou
výzdobu stánkù pro obèerstvení. Den po
Gulášfestu 2019 se konal støelecký den pro

veøejnost a i zde patøí všem organizátorùm
velké díky. Další akcí, která probìhla v rámci
kulturního léta, byl dìtský den na obecním
høišti a i zde je namístì podìkovat všem
organizátorùm za velmi pìkné odpoledne
pro dìti, které se povedlo i z hlediska poèasí.
Kalendáø kulturního léta samozøejmì mùžete
vidìt na webu v sekci Kalendáø akcí a já vìøím,
že si každý najde to své a navštíví pokud možno
co nejvíce akcí v rámci kulturního
a spoleèenského léta 2019. Po uzávìrce
Sucholazeckého zpravodaje nás èekají hned
další tøi akce v jednom týdnu a to sportovní
pìtiboj klubu dùchodcù na obecním høišti, kde
náš klub dùchodcù bude bojovat s dalšími
okolními obcemi o medaile, dále pak T-Mobile
olympijský bìh a nohejbalový turnaj trojic.
Všem organizátorùm pøeji, a se vše podaøí.
Své úvodní slovo využívám také pro informace
z fungování Obecního úøadu mìstské èásti
Suché Lazce. Jsem rád, že dokonèujeme nákup
nového obecního traktoru s pøíslušenstvím
a odhadovaná cena bude cca 500.000 Kè
a je nutno dodat, že nákup nového obecního
traktoru již byl nutností. Starý traktor i s celým
pøíslušenstvím budeme chtít prodat.

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio
cerven
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Odhadovaná cena prodeje starého traktoru bude
stanovena odhadcem. Dokonèujeme také
projektovou dokumentaci na opravu vjezdu
pøed hasièárnou a opravu vjezdu v centru obce
u moštárny. Všechny tyto tøi akce by mìly být
dokonèeny o prázdninách. Koneènì jsme také
našli spoleènou øeè s Magistrátem mìsta Opavy
ve vìci zøízení CzechPointu u nás v Suchých
Lazcích spoleènì s ovìøováním podpisù
a zde, pokud pùjde vše dle plánu, bychom mohli
službu spustit koncem záøí nebo v øíjnu 2019.
Také jsme øešili opravu ulice Na Pískovnì, kde
bychom velmi rádi opravili chodníky a živièný
povrch, který je v nìkterých úsecích již silnì
nevyhovující. První schùzka s Technickými
službami Opava s.r.o. dopadla s návrhem
zalepení celé vozovky živièným povrchem
v tloušce 1 - 2 cm, ovšem na jednání
Sucholazeckého zastupitelstva jsme se
domluvili, že pùjdeme cestou kvalitnìjší opravy
a o dalším vývoji Vás budu informovat v dalším
vydání sucholazeckého zpravodaje. Opìtovnì,
již potøetí, jsme zažádali o dotaci na nové auto
pro naši jednotku SDH Suché Lazce a já vìøím,
že do tøetice se to podaøí. Celá dotace je ve výši
1.400.000 Kè a mìstská èást Suché Lazce se
v žádosti zavázala v pøípadì udìlení dotace pro
spoluúèast ve výši 325.000 Kè. Taktéž potøetí
jsme zažádali o generální opravu živièného
povrchu naší hlavní cesty na ulici Pøerovecká.
Zde je situace taková, že správa silnic má
opravu naší hlavní silnice v zásobníku akcí
ovšem s dovìtkem, že nemají dostateèné
finanèní prostøedky na všechny opravy
v zásobníku akcí. Skrze tuto opravu budu
v èervenci absolvovat i schùzku s panem
námìstkem hejtmana, který má na starost
dopravu, kde mu budu referovat o stavu naší
vozovky, a hlavnì o tom, že generální oprava je
velmi nutná. O výsledcích jednání kolem
opravy naší hlavní cesty Vás budu samozøejmì
také informovat. Vážení spoluobèané, množí se

nám také dotazy ohlednì dodržování vyhláškou
stanoveného klidu. Chci Vás prostøednictvím
našeho zpravodaje poprosit o co nejvìtší snahu
respektovat dobu klidu, která je stanovena
vyhláškou. Pøedevším nedìlní dopoledne prosím
všichni vìnujte odpoèinku a od 13:00 hod
do 19:00 hod se zapojte do domácích prací.
Mimo kulturní léto se od posledního vydání
Sucholazeckého zpravodaje konala další spousta
akcí a dovolte mi se o nich také ve zkratce
zmínit a podìkovat všem dobrovolníkùm, kteøí
se starají o velmi bohatý kulturní program
v Suchých Lazcích. Dìkuji AVZu za Pohár
osvobození 2019, SDH Suché Lazce za tradièní
Slet èarodìjnic, roèníku 2011 za dodržení
tradice a stavbu naší sucholazecké májky.

vèetnì rodièù a prarodièù, nervozita a páteèní
veèer. Mladší žáci se umístili na 7. místì.
V kategorii starších žákù jsme postavili dvì
družstva. Tým "A" obsadil 15. místo a tým
"B" hezké 11. místo. Všechny dìti se s tím však
popraly stateènì, byl to pro všechny velký
zážitek.
Ze soutìžního programu to pro letošní jaro bylo
vše. Ještì se 14. èervna rozlouèíme a pak už si
popøejeme krásné prázdniny. S nìkterými se pak
setkáme ještì v 1. èervencovém týdnu na
letním hasièském soustøedìní.
Ovšem nejen sportem žijí hasièi. Letos podruhé
se mladí hasièi naší obce zapojili do každoroèní
výtvarné a literární soutìže vyhlášené
Sdružením hasièù Èech, Moravy a Slezska (SH
ÈMS). Dìti na dvou únorových trénincích
kreslily obrázky s požární tématikou a tøi
nejhezèí z každé vìkové skupiny byly poslány
na OSH v Opavì. Jaké bylo pøekvapení, když
výboru pøišlo sedm pozvánek za umístìní
našich obrázkù na pøedních pøíèkách výtvarných
prací dìtí SDH z celého okresu Opava. A tak na
slavnostním pøedávání ocenìní na zámku
v Litultovicích ve ètvrtek 30.5. si vyslechlo své
jméno tìchto sedm mladých hasièù se svými
rodièi:
kategorie M1 (do 5-ti let): Lukáš Pivoda - 1.

místo, Martin Dobeš - 2. místo, Tadeáš Snìhota
- 3. místo
kategorie M2 (do 6-ti let): Matìj Vavreèka - 2.
místo, Daniel Koláø - 3. místo
kategorie ZŠ3: Petr Beinhauer - 2. místo
kategorie ZŠ4: Barbora Hajduková - 3. místo
S malým zpoždìním, ale pøece, se v 1.
èervnovém týdnu sešlo 6 èlenù SDH na
transfùzní stanici v Opavì. Zúèastnili se tak
celonárodní akce Daruj krev s dobrovolnými
hasièi. Nìkteøí z nich jsou pravidelnými dárci,
nìkterým zdravotní stav pravidelnost nedovolí,
ale krve je stále nedostatek, tak se poèítá každý
"pùllitr". Dìkujeme tìm, kteøí darují, pøipojte
se i vy, kdo jste ještì nedarovali. Nikdy nevíme,
kdy bude nìkdo z nás nebo našich blízkých krev
potøebovat. Dìkujeme!
Nenudí se ani naše zásahová jednotka, která se
dne 9.6. zúèastnila výcviku - metodického dne
na stanici HZS Opava. Èlenové jednotky se
proškolili a také si prakticky vyzkoušeli
metodiku práce použití nastavovacího žebøíku,
vyhledávání a záchranu osoby z neznámých
prostor (s nulovou viditelností, simulace napø.
zakouøeného prostoru) a také tolik nezbytnou
první pomoc, resuscitaci (KPR). Tato témata
jsou zaøazena jako povinná témata v rámci plánu
školení jednotky. Školení provádìli

Dìkuji také všem, kteøí se zúèastnili již tradièní
akce Suché Lazce slaví Den Zemì, kdy jsme
zasadili 30 nových okrasných stromù podél
hlavní ulice Pøerovecká. Gratuluji našim ženám
ze Suchých Lazcù, které dokázaly vyhrát
okrskové kolo v požárním sportu v Oticích a za
jejich reprezentaci Suchých Lazcù velmi pìknì
dìkuji. Za reprezentaci Suchých Lazcù, s radostí
musím pogratulovat i Sabinì Kubesové, která
vyhrála Èeský pohár v polní kuši. Tento pohár
se konal v Suchých Lazcích
a touto cestou dìkuji všem organizátorùm. SDH
Suché Lazce dìkuji také za organizaci Èeského
dne proti rakovinì, kdy se podaøilo vybrat na
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opìt 4 družstva, 2 mladší a 2 starší. S velkou
konkurencí se všichni prali stateènì, ovšem
štìstí moc nepøálo a pár chybièek ve štafetách
dvojic i pøi útoku nám zajistilo zadní pøíèky
v celkovém hodnocení. Ale i ty musí nìkdo
obsadit, tak jsme si to vyzkoušeli a v pøíštím
kole už to bude zase jen lepší!
Mezi našimi hasièi nám však dorùstá další
generace dorostencù, kteøí se v nedìli 19.5.
zúèastnili okresního kola v Hnìvošicích. Za
Suché Lazce reprezentovali: Nikola Nováková
v kategorii støedního dorostu jednotlivkyò,
Marek Vìntus za mladší dorostence a Petr Kubík
za dorostence starší. Chlapecká kategorie však
byla v celkovém hodnocení nakonec slouèena.
Litý boj probíhal ve 2 disciplínách: bìh na 100m
s pøekážkami a dvojboj, vždy ve 2 pokusech.
Pro naše borce to byla premiéra, nezúèastnili se
podzimního kola, proto výsledek v celkovém
hodnocení pro sezónu 2018-2019 nebyl
smìrodatný, ale podstatné je, že svou první
soutìž zvládli bez úrazu, bezchybnì
a v konkurenci se rozhodnì neztratili. Všichni
tøi jsou naší velkou nadìji a pevnì doufáme, že
do podzimního kola se pøidají další minimálnì
dvì dívky. Za krásného slunného poèasí se

v nedìli 26. kvìtna uskuteènil již 9. roèník
soutìže mladých hasièù s názvem Globus Cup
2019. Jedná se o bìh na 60m s pøekážkami, kde
dívky pøeskakují pøekážku a chlapci zdolávají
bariéru, poté s hadicemi pøebíhají kladinu
a zapojují hadice na rozdìlovaè. Do cíle
dobíhají se správným držením zapojené
proudnice. Soutìž není místnì omezena, proto
se jí pravidelnì zúèastòují dìti z celé republiky.
Letos se na startu potkalo celkem 172
soutìžících v kategoriích starší dívky, starší
chlapci a mladší dívky, mladší chlapci.
Sucholazeètí hasièi jsou na této soutìži vidìt již
nìkolik let, letos to bylo celkem 10 úèastníkù,
kteøí chtìli reprezentovat v našich barvách.
Nutno øíci, že soutìž je dobrovolná a témìø pro
všechny to byla premiéra. Ale i tak dokázali
v letním poèasí, ve velké konkurenci a za
podpory divákù podat krásné výkony. Urèitì je
to pro všechny velká zkušenost a všichni se tìší
na další roèník.
V Kategorii starších dívek (celkem 54
závodnic)
Nikola Nováková, 35. Místo
Barbora Hajduková, 27. Místo
Natálie Nováková, 25. Místo
V kategorii mladších chlapcù (celkem 48
závodníkù)
Josef Kostøiba, 43. Místo
Kryštof Humlíèek, 42. Místo
Roman Cábel, 29. Místo
Matìj Nevrlý, 24. Místo
V kategorii starších chlapcù (celkem 35
závodníkù)
Beinhauer Petr, 31. Místo
Kubík Petr, 30. Místo
Vìntus Marek, 21. Místo
Zpestøením sezóny byla pro mladé hasièe
páteèní noèní soutìž v Kravaøích. V hasièském
areálu se tak v disciplínì požární útok utkalo
9 družstev mladších a 17 družstev starších žákù
z širokého okolí. Byl to boj, spousta divákù

boj proti rakovinì 9.684 Kè a dále pak také
dìkuji za organizaci sbírky plyšákù a hraèek pro
Armádu spásy. Klubu rodièù dìkuji za
organizaci Indiánského karnevalu na dìtském
høišti, kterého jsem se mohl také osobnì úèastnit
a pro dìti bylo pøipraveno opravdu mnoho
zábavy. A naší farnosti dìkuji za uspoøádání
Noci kostelù s kvalitním programem pro

sucholazecké obèany a nejen pro nì. Vážení
spoluobèané, na závìr mi dovolte Vám všem
popøát krásné léto.
Dìtem pøeji, a si užijí prázdniny plné sluníèka
a relaxu od školy. Mìjte se krásnì a u dalšího
vydání Sucholazeckého zpravodaje na
shledanou.
starosta Mgr. Petr Oriešèík

Ekonomická bilance a hospodaøení mìstské èásti Suché Lazce v roce 2018
Vážení spoluobèané, jako každý rok Vám
pøedkládáme rozpoètovou rozvahu mìstské èásti
Suché Lazce za rok 2018. Rok 2018 byl pro
mìstkou èást Suché Lazce rekordní z hlediska
investic. Celý následný pøehled je základním
ohlédnutím za hospodaøením mìstské èásti
Suché Lazce. Nejsou uvedeny kompletnì
všechny položky.
Rozpoèet Mìstské èásti Opava - Suché Lazce
2016
2017
2018
Pøíjmy sdílené danì
4.428.000 Kè 4.523.000 Kè 5.027.000 Kè
Rezerva z pøedešlého roku
1.176.420 Kè 3.022.640 Kè 3.779.000 Kè
Získaná dotace na obecnì prospìšné práce
157.798 Kè
0 Kè
0 Kè
Ostatní získané dotace
36.750 Kè
190.000 Kè
255.000 Kè
(Nápady pro Opavu)
Dotace Statatutárního mìsta Opavy - investice
0 Kè
0 Kè
2.600.000 Kè
(není souèástí rozpoètu MÈ)
Celkem rozpoèet
5.739.148 Kè 7.735.640 Kè 9.061.000 Kè
Vlastní pøíjmy rozpoètu MÈ Suché Lazce
2016
2017
2018
Poplatek ze psù/rok
41.800 Kè
40.017 Kè
42.550 Kè
Pronájem doktor za rok +energie, služby

13.303 Kè
13.476 Kè
11.757 Kè
Pronájem kulturní zaøízení za rok
26.443 Kè
15.738 Kè
4.888 Kè
Prodej majetku (dlaždice)
270 Kè
1.980 Kè
1.100 Kè
Pøíjmy z provozu Èeské pošty PARTNER
95.907 Kè
170.440 Kè
Celkem pøíjmy (vlastní) za rok
81.816 Kè
167.118 Kè
230.735 Kè
Výdaje obce - dotace složky Suché Lazce.
2016
2017
2018
TJ Suché Lazce
190.000 Kè
190.000 Kè
200.000 Kè
(vyèerpáno)
(vyèerpáno)
(vyèerpáno)
SDH Suché Lazce
83.000 Kè
73.000 Kè
68.000 Kè
(vyèerpáno)
(vyèerpáno)
(vyèerpáno)
AVZO TSÈ ÈR
33.500 Kè
47.500 Kè
25.500 Kè
(vyèerpáno) (vyèerpáno)
(vyèerpáno)
Støelecký klub polní kuše
41.500 Kè
36.300 Kè
53.000 Kè
(vyèerpáno) (vyèerpáno)
(vyèerpáno)
Myslivecké sdružení Hošata
0 Kè
0 Kè
30.000 Kè
(nežádáno)
(nežádáno)
(vyèerpáno)
Klub dùchodcù
24.000 Kè
25.000 Kè
30.000 Kè
(vyèerpáno) (vyèerpáno)
(vyèerpáno)
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Sbor dobrovolných hasièù Suché Lazce

Výdaje energie:
2016

2017
2018
Elektrická energie: Kulturní dùm
8.855 Kè
9.640 Kè
10.209 Kè
Elek. en.: Obecní úøad + Moštárna
30.128 Kè
28.280 Kè
32.495 Kè
Elek. en.: Hasièská zbrojnice
6.451 Kè
5.800 Kè
11.420 Kè
Celkem za elektrickou energii
45.434 Kè
43.720 Kè
54.124 Kè
Plyn: Kulturní dùm
22.437 Kè
24.215 Kè
21.752 Kè
Plyn: Obecní úøad + Moštárna
20.049 Kè
22.243 Kè
22.059 Kè
Plyn: Hasièská zbrojnice
Celkem za plyn
42.486 Kè
46.458 Kè
43.811 Kè
Voda: Kulturní dùm
1.215 Kè
824 Kè
2.412 Kè
Voda: Obecní høištì
26.847 Kè
23.064 Kè
40.592 Kè
Voda: Obecní úøad + Moštárna
4.214 Kè
Voda: Hasièská zbrojnice + kašna
12.257 Kè
9.225 Kè 297 Kè + 6.396 Kè
Celkem za vodu
34.586 Kè
40.319 Kè
53.911 Kè
Ostatní výdaje MÈ Suché Lazce
Pohonné hmoty:
Celkem 37.841 Kè 2015
Celkem 46.222 Kè 2016
Celkem 48.191 Kè 2017
Celkem 35.234 Kè 2018
Zpracování zeleného odpadu:
Celkem náklad 92.055 Kè 2015
Celkem náklad 53.366 Kè 2016
Celkem náklad 43.120 Kè 2017

Celkem náklad 68.574 Kè 2018
Tisk zpravodaje:
Celkem náklady 40.048 Kè 2015
Celkem náklady 54.459 Kè 2016
Celkem náklady 37.950 Kè 2017
Celkem náklady 59.270 Kè 2018
Zpracování zpravodaje, grafika, èlánky,
korektury a roznos jsou zdarma.
Opravy a údržba obecního traktoru
a sekaèek:
Celkové náklady cca 40.000 Kè 2015
Celkové náklady cca 35.000 Kè 2016
Celkové náklady cca 41.000 Kè 2017
Celkové náklady cca 58.000 Kè 2018
Stravenky pro zamìstnance OÚ
Stravenky 40.320 Kè 2016
Stravenky 29.750 Kè 2017
Stravenky 30.520 Kè 2018
Hlavní investice v roce 2018 Suché Lazce
Workoutové høištì s posezením a dìtským
høištìm
607.318 Kè s DPH
Oprava kulturního zaøízení
1.527.806 Kè s DPH
Nové vybavení kulturního zaøízení
189.651 Kè s DPH
Chodník podél ulice Pøerovecká
4.983.779 Kè s DPH
starosta Mgr. Petr Oriešèík

Celí netrpìliví se hasièi tìšili na jaro. Plán
èinnosti schválený Valnou hromadou sliboval
sezónu nabitou spoustou akcí pro dìti i veøejnost
s charitativním úèelem. Jednu takovou hasièi
uspoøádali v sobotu 13. dubna. Sbírka plyšákù
a hraèek se setkala s až neèekanì velkým
zájmem místních obèanù i lidí z okolí. Vybralo
se 14 pytlù plyšových hraèek nejrùznìjších
velikostí. V pondìlí 6.5. si vše vyzvednul
a odvezl pan Marek Stuš, zástupce øeditele
Armády spásy a koordinátor projektu ReShare,
který zajišuje vybavení sociálnì slabším
spoluobèanùm a matkám s dìtmi
v Moravskoslezském kraji. Jménem jeho
i organizátorù sbírky mnohokrát dìkujeme všem
dárcùm, kteøí urèitì udìlali radost mnoha dìtem,
které to nemají v životì jednoduché.
A pak už to jelo…Od krásného sluneèného
posledního dubnového týdne jsme si všichni
slibovali nádherný víkend. Ovšem pøedpovìï
tak optimistická nebyla. Sucholazecké hasièe to
však neodradilo a i pøesto pøichystali na sobotní
odpoledne 27. dubna 2019 Tradièní slet
èarodìjnic. V areálu Strážnice byly pro dìti
pøipraveny stanovištì jako: netopýøí kuželky,
èarodìjný slalom, famfrpál, lovení pavoukù
z louže a další. Na každém stanovišti dìti po
splnìní úkolu dostaly žetonek, který pak mohly
smìnit u tety èarodìjnice za sladkost nebo
kouzelný lektvar. Nesmìla chybìt ani
èarodìjnice vìdma, u které si dìti kromì vìštìní
z ruky psaly svá tajná pøání. Ta byla pak
hromadnì spálena na hranici spolu se
symbolickou èarodìjnicí.
Dìtem i dospìlým pøišla k chuti skvìlá
smaženice z 260 vajíèek. Zaklínadlo poèasí
z úst 45 malých èarodìjnic a èarodìjù spolu
s dospìlými kolegynìmi se vyplnilo a od 15.
hodiny už nespadla ani kapka deštì!
A pak už soutìže…

Letošní první soutìž strávili mladí hasièi v
areálu Dukelských kasáren v Opavì. Jarní kolo
hry Plamen pøipadlo na sváteèní støedu 8.
kvìtna. Dvì družstva mladších a dvì družstva
starších žákù se svými vedoucími jeli s cílem
vybojovat co nejlepší umístìní v disciplínách:
požární útok, štafeta CTIF a štafeta 4x60m.
Výsledky pak byly pøipoèteny k bodùm
z podzimního kola. Záplava èerveno-èerných
dresù byla vidìt po celém høištì. Dìti mìly
tentokráte dokonce i pár fanouškù z øad rodièù
a prarodièù, a tak šly do všeho opravdu naplno.
Ne vše se vydaøilo podle pøedstav a konkurence
byla veliká. Lazeèáci se však opìt neztratili,
nìkteøí pøíjemnì pøekvapili a pro všechny to
byla motivace pro další soutìž. Celkové
umístìní ve høe Plamen pro sezónu 2018-2019
Mladší žáci - Amálka: 7. místo
Mladší žáci - Lucka: 12. místo
Starší žáci - Pavla: 12. místo
Starší žáci - David: 8. místo
A hned v sobotu 11.5. se jelo opìt do
Dukelských kasáren, kde SDH Kylešovice
poøádal jedno z kol Opavské ligy mládeže.
Tento prostor je pro soutìže mladých hasièù
naprosto ideální, proto se také všichni tìšili.
Obavy byly jen z poèasí, ale to bylo nakonec
naprosto parádní. Suché Lazce postavily na start
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Vážení pøátelé, vytváøení "Biopásu" je pouze
malé procento z toho, co mùžeme, lépe øeèeno
musíme udìlat pro naši zdevastovanou pøírodu
pro návrat k pùvodní krajinì. Doufám, že si
všichni uvìdomujete dùraznì vztyèený prst
pøírody, že díky nerozvážnému hospodaøení
èlovìka nastal katastrofální nedostatek vody
v krajinì, zmìnilo se mikroklima a s tím
související kùrovcové kalamity a další
problémy.
Plánují se tvorby vìdeckých týmù, které budou
až teï øešit (urèitì za nemalé honoráøe), jakým
zpùsobem zadržovat vodu v krajinì a jak ji
vrátit pùvodní ráz. Jak prostopášné.
Dnes se na jedné stranì usmívám nad tím, co
jsme my "Myslivci" pøed cca 9 lety dokázali ...
zøizováním alejí výsadbou stovek stromù a keøù
(stovky odpracovaných hodin, které si mohl
každý z nás prožít jiným zpùsobem) ... dnes
prohlášených jako "Chránìné krajinné
prvky", které mimo jiné slouží jako prvky
k zabránìní eroze pùdy a k zadržování vody
v krajinì. Na stranì druhé je mnì velice smutno
z toho, jak nás myslivce velká èást spoluobèanù
zatracovala, podporovala ty, kteøí jsou za
zplundrovanou pøírodu zodpovìdní, štvali proti
nám širokou veøejnost. Ono se øíká - "èas ukáže"
- a ukázal velice brzy, na èí stranì byla a je

pravda. Doufám, že si to dnes již všichni
uvìdomují. Na nápravu dnes již sami myslivci
staèit nebudou, je tøeba pomoc každého z vás,
pomoc vlastníkù pozemkù, pomoc obecních
zastupitelstev a samozøejmì aktivní pøístup
zemìdìlcù. Prosím, dlouho neváhejte ... není za
5 minut 12, ale již 10 minut po 12.!!!
Vìøím, že Vám není lhostejná blízká ani
vzdálená budoucnost, že nechcete, aby zde pro
další generace zùstala pustá sahara.
S pozdravem
pøedseda MS Hošata - Radomír Kubesa st.

Nìkolik slov z pohledu místostarosty

místostarosta
Ing. Václav Skuplík

Vážení spoluobèané, jak již jistì víte, náš
starosta pan Petr Oriešèík si v sobotu 22.6.2019
vymìní své Ano s Kateøinou Kurkovou.
Tímto bychom jim chtìli popøát:
A se na vìky mají rádi,
a jsou dobøí kamarádi.
Navzájem si naslouchají,
pro sebe èas a stále mají.
V dobrém i zlém spolu všude,
pak Váš šastný život bude.
To vše Vám pøeji zastupitelé obce Suché Lazce.
autor: Ing. Václav Skuplík a Tomáš Vašek

Rekapitulace událostí v naší obci

redakce
David Závìšický

foto: Radomír Kubesa st.

Od 22. bøezna poskytoval obecní úøad obèanùm
informace k nové výzvì "Kotlíková dotace".
Ti obèané, kteøí mìli zájem o výmìnu kotle,
mohli na informaèní schùzce mìsta Opavy, která
probìhla 15. dubna na Hlásce, získat cenné
informace o èerpání dotace, podmínkách
a možnosti bezúroèné pùjèky. V Suchých
Lazcích na poštì mìli obèané možnost si
vyzvednou tištìné materiály ke kotlíkovým
dotacím.
Novì najdete na webu stránku "Povinnosti dle
zákona" (http://www.suchelazce.cz/clanky/
povinnosti-dle-zakona)
Pro snadnìjší orientaci v povinnostech obèanù

z pohledu zákonných pøedpisù jsme pro obèany
pøipravili nìkolik upozornìní.
1) Upozornìní na povinnost výmìny kotle 1. a 2.
emisní tøídy do roku 2022.
2) Upozornìní na nutnost dodržovat zákonnou
povinnost s nakládáním se splaškovou vodou.
V sobotu 23.3. provedl Myslivecký spolek
Hošata další brigádu na dokonèení oøezu
"aleje U køížkù" a dále aleje kolem komunikace
od lazecké školy po drùbežárny nad
Komárovem. Tímto myslivci splnili slib
Zemìdìlské a.s. Kylešovice a soukromým
zemìdìlcùm, že zlepší prùjezdnost velkým
zemìdìlským strojùm na tìchto komunikacích.
Bìhem brigády poctil myslivce návštìvou také
starosta Suchých Lazcù pan Mgr. Petr Oriešèík,
který jim podìkoval za práci, kterou dìlají pro
pøírodu a životní prostøedí. (autor: Radomír
Kubesa st.) Více na str. 27.
V pondìlí 1. dubna byly v naší obci
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nainstalovány ètyøi koše na psí exkrementy.
Byly umístìny na exponovaná místa tak, aby
majitelé mohli po svých ètyønohých miláècích
snadno uklidit. Koše obsahují také sáèky.
Instalaci košù zajistil starosta Mgr. Petr Oriešèík
ve spolupráci se zamìstnanci obce.

V úterý 2.4. se konalo v kulturním zaøízení po
19. hodinì setkání, které inicioval starosta obce.
Cílem jednání bylo získání oficiálního vyjádøení
pøedsedy a výboru k událostem ve fotbale po
5.3.2019. Jednání zahájil starosta, následnì
pøedal slovo pøedsedovi a pak výboru. Po
vyjádøení pøedsedy následovala diskuze. Setkání
se zúèastnilo více než 50 osob.
V pátek dne 5.4. v dobì od 16:00 do 16:30
hodin provádìl v naší obci u obecního úøadu
vakcinaci psù proti vzteklinì MVDr. Lumír
Latka.
Na sobotu 6. dubna byla pøipravena akce
Ukliïme svìt, Ukliïme Èesko a Suché Lazce.
Mìly se uklízet Suché Lazce od odpadkù.
Úklidová akce ale byla nakonec kvùli nepøízni
poèasí zrušena.
V pondìlí 8.4. dopoledne probìhla minibrigáda
(starosta a kronikáø) na zprovoznìní workout
høištì na sezónu 2019. Byly dosypány patky
kaèírkem a instalovány kruhy, které byly na
zimu uschovány. Od té doby je workout
pøipraven pro sportovce ze Suchých Lazcù.
Ve støedu 10.4. zaèala výmìna živièného

povrchu na komunikaci ulice Pøerovecká
v délce 484 metrù a to dle dohody se správou
silnic v rámci rekonstrukce vodovodu, která
probìhla v minulém roce. Živièný povrch se
vymìnil v dané trase v šíøi jednoho jízdního
pruhu.
Obecní úøad mìstské èásti Suché Lazce ve
spolupráci s panem Øehulkou nabídl obèanùm
možnost konverzaèních hodin angliètiny.
První kurz byl 17. dubna od 18:30 hod v
kulturním zaøízení a to pro školní dìti. Dále pak
18. dubna od 18:30 hod se opìt konal kurz pro
mládež a dospìlé. První kurz byl zdarma a trval
90 minut.
V sobotu dne 13. dubna uspoøádali hasièi
sbírku plyšákù a hraèek. Èisté a vyprané
plyšáky v dobrém stavu pøinesli obèané do
hasièárny v dobì od 9-12 hodin. Sbírka se
setkala s až neèekanì velkým zájmem místních
a lidí z okolí. Vybralo se 14 pytlù plyšových
hraèek nejrùznìjších velikostí. V pondìlí 6.5. si
vše vyzvednul zástupce øeditele Armády spásy.
Více na str. 29.
Ve stejný den od 9 do 12 hodin se konal u
hasièské zbrojnice v Suchých Lazcích také sbìr
elektrozaøízení. Obèané mohli donést staré
lednièky, praèky, sporáky, vysavaèe, apod.
Pøinést mohli také televize, monitory, rádia,
poèítaèe a mobily. Zdarma šlo pøivézt pouze
kompletní vysloužilé elektrozaøízení.
V sobotu 13.4. poøádala TJ Suché Lazce sbìr
železného šrotu. V dopoledních hodinách
posbíralo cca šest èlenù TJ šrot, který jim
pøipravili obèané pøed svá obydlí. Více str. 23.
V sobotu 13. dubna dopoledne se konala první
jarní brigada AVZO v roce 2019. Sešlo se
celkem 11 èlenù, kteøí spoleènì "odzimovali
støelnici" a provedli úklid areálu a pøilehlých
budov. Na brigádì, která trvala do 13. hodin,
byly sundány stojky pod pøístøeškem, uklidila se
asfaltová plocha a støecha soc. zaøízení, byl
vyèištìn prostor støílen a proveden celkový

Myslivecké Sdružení Hošata
Vážení spoluobèané, jak jsem se již v minulém
èísle vašeho zpravodaje zmínil, Zemìdìlská a.s.
Kylešovice po dlouhém vyjednávání se zástupci
MS Hošata se koneènì rozhodla vstoupit do
dotaèního programu EU a to zøizování tzv.
"Biopásù".
Co to jsou vlastnì biopásy, jakou plní funkci?
Biopás je pruhové políèko o šíøi 6 - 12 m
umístìné na okraji nebo uvnitø pùdního bloku.
Zpravidla se zøizují kolem lesních porostù,
podél vìtrolamù, vodoteèí, polních cest apod.
Biopás se osévá v dobì od pùle kvìtna do pùle
èervna a to smìsí obilovin, prosa, pelušky,
pohanky, krmné kapusty, lupiny bílé, rùzných
bylin atd. Porost zùstává stát po celý rok pøes
zimu až do konce bøezna, kdy je následnì
zmulèován a zaorán. Takto zùstává až do
pøelomu kvìtna a èervna, kdy je opìt oset. Tento
postup se opakuje po dobu pìti let. V tyto dny
jsou již biopásy osety.
Biopásy nesmí být seèeny, chemicky ošetøovány
a nesmí se pøes nì projíždìt jakoukoliv
technikou. Porušováním tìchto zákazù hrozí
zemìdìlcùm odnìtí dotací pro tento program.
Proto dùraznì upozoròujeme motorkáøe,
uživatele ètyøkolek a jim podobných, že

v pøípadì porušení tohoto zákazu a zjištìní
totožnosti høíšníka, mùže úhrada dotaèního
programu padnout na jejich bedra!
Jaký je význam biopásu pro krajinu:
a) pøispívají k pestrosti a rozmanitosti krajiny,
b) zvyšují potravní nabídku pro volnì žijící
živoèichy
- poskytují živoèišnou a rostlinnou potravu
ptákùm jako je koroptev, bažant, stehlík,
konopka, zvonek, strnad a dalšímu zpìvnému
ptactvu,
- poskytují rostlinnou potravu ostatní zvìøi
pøedevším v dobì po sklizni, kdy zùstávají holá,
hladová podmítnutá pole,
- jsou zdrojem pylové snùšky pro vèely, motýly
a rùznorodý hmyz.
c) slouží jako kryt pro veškerou faunu,
d) slouží v jarních mìsících jako osychací
plocha pro veškerá mláïata.
A význam pro zemìdìlce?
- Pøíjem z dotací za tvorbu biopásu na ménì
úrodných pozemcích, umístìní biopásu na
svažitých pozemcích zabraòuje erozi pùdy!
- Zvyšuje propustnost pùdy a tím zadržuje dnes
tak vzácnou vodu v krajinì!
- Poskytuje útoèištì živoèichùm, kteøí mohou
pùsobit jako pøirození predátoøi pro škùdce.
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Dìtský den v rámci kulturního léta 2019 z 2.6. na obecním høišti - Lazio

foto: Josef Bulka

úklid kolem areálu. Více na str. 25.
15.4. Suché Lazce se dlouhodobì potýkájí s
nedostatkem vláhy v krajinì. Sucho, pøedevším
v letních mìsících, je v Suchých Lazcích
extrémní. Jednou z možností, jak se suchem
bojovat, je zadržování dešové vody. Mìstská
èást Suché Lazce pomocí ankety zjistila zájem
obèanù o možnost zajištìní dotací pro 1000 l
barely pro obèany Suchých Lazcù. Obèané se
mohli vyjádøit v anketì a poslat pøipomínky
(navrhnout i jiná øešení, která by v Suchých
Lazcích uvítali v souvislosti se zadržováním
vody). Pøišlo pìt podnìtù a anketa ve které
hlasovalo 105 obèanù dopadla následovnì:
Ocenili byste možnost získání 1000 l barelù od
obce jako jedno z opatøení pro zadržování vody?
Ano, urèitì
90%
Ne, nemám zájem
8%
Mám jiný návrh (návrh poslali e-mailem) 3%
Ve ètvrtek 15.4. ve 12. kole zápasu mladší
pøípravka 1+4 sk. B prohrály Suché Lazce Kylešovice 4:5.

V sobotu 20.4. od 8:00 hodin se konal na
Strážnici v areálu støelnice 34. roèník soutìže ve
støelbì z malorážky "O pohár osvobození
Suchých Lazcù 2019". Za velmi teplého a
sluneèného poèasí se sešlo 24 støelcù. Støílelo
se ve 3 skupinách na 6 terèù po 5 ran (plus 2 na
zástøel). Senioøi z SSK Hluèín a AVZO
Huslenky opìt ukázali velmi kvalitní výsledky.

V kategorii Ostatní byly výsledky také velmi
dobré. Vítìzùm byly pøedány hodnotné ceny.
Pro závodníky bylo pøipraveno bìhem závodu
obèerstvení. Závod zahájil (9:00) a ukonèil
(12:00) zastupitel Pavel Nelešovský
s funkcionáøi klubu AVZO Suché Lazce.

V úterý 23.4. po pùl sedmé zaèaly bourací
práce požeráku (stavidla) na hrázi pøehrady
Sedlinka. Rekonstrukci požeráku, která souvisí
s projektem Odbahnìní a úprava pøelivných
hran VN Sedlinka, provádí spoleènost
KONSTRUKTIAL s.r.o. a dokonèení je
plánováno na konec srpna. V záøí se tak mùžou
obèané tìšit na opìtovné napuštìní naší
pøehrady (retenèní nádrže).
Z dùvodù státního svátku 1.5. byly kontejnery
na zelený odpad pøistavìny v naší obci ve
ètvrtek 2. kvìtna 2019 od 9 hodin. Kontejnery
byly rozmístìny na obvyklých stanovištích.
Ve støedu 24.4. se konal fotbalový zápas
mladých fotbalistù Chvalíkovice : Suché Lazce.
Výsledek 3:4 dopadl pro naše malé fotbalové
nadìje velmi dobøe. Zápas zaèal v 16:30 hodin
za sluneèného poèasí a k výborné atmosféøe
pøispìli také fandící rodièe. Sucholazeètí kluci
a výborná brankáøka pøivezli domù svou první
výhru. (autor: Vladimíra Lencová)
Ve ètvrtek 25.4. ve 14. kole zápasu mladší
pøípravka 1+4 sk. B prohrály Suché Lazce Oldøišov 4:8.
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V pátek 26. dubna po 20. hodinì se konaly
oslavy 74. výroèí osvobození Suchých Lazcù.
Akci doprovázelo sluneèné a teplé poèasí
(27°C). Prùvod zaèal tradiènì od školy
a pokraèoval smìrem k obecní studni, kde se
prùvod otoèil zpìt a pokraèoval k památníku
padlých. Sešlo se pøibližnì 70 obèanù s dìtmi.
Následoval pietní akt s projevem starosty
a kulturním programem dìtí ZŠ. Po skonèení
programu se pokraèovalo volnou zábavou na
obecním høišti, kde byl pøipraven pod hasièskou
dráhou malý táborák a špekáèky pro dìti.
Další den v sobotu 27.4. po 9. hodinì se konala
ve støedu obce v rámci 74. výroèí osvobození
Suchých Lazcù pøehlídka bojové techniky 1.
èeskoslovenské tankové brigády. Obèané mohli
vidìt 10 vojenských vozidel z 2. svìtové války
a nìkolik desítek èlenù posádek v dobových
uniformách. Na pøehlídce, která trvala až do 11.
hodiny, se postupnì vystøídalo nìkolik desítek
návštìvníkù. Byla pøedvedena demonstraèní
salva z kanónu. Pøibližnì 25 dìtí se pak mìlo
možnost projet v tìchto vozidlech obcí smìr
Májová, Nové Sedlice, Pøerovec, Pøerovecká až
ke kašnì ve støedu obce. Více na str. 18.
V sobotu ve stejný den se po 15. hodinì konal
tradièní Slet èarodìjnic spojený se smažením
vajec. Tradièní akci SDH Suché Lazce i pøes
nepøízeò poèasí navštívilo více než 45 dìtí
v doprovodu rodièù. Sychravé poèasí s deštivým
mrholením se nakonec po 15. hodinì umoudøilo
a bylo "jen" zamraèeno. Pro dìti bylo
pøipraveno opìt nìkolik zábavných disciplín, za
které dostaly žetony. Ty pak dìti vymìnily za
øadu cukrovinek a sladkých lektvarù. Nakonec
byl zapálen táboráèek a rozdána smaženice
z 260 vajec. Pro rodièe byl pøipraven stánek
s obèerstvením (pivo a nealko). Vice na str. 29.
Dne 30. dubna v podveèer se konalo ve støedu
obce tradièní stavìní máje. Mládež z roèníku
2001 si pøipravila 22 m vysokou májku. Letos
poprvé se konalo stavìní májky také s mládeží

z Komárova. Bylo polojasno s teplotami 18°C.
Pøi stavìní zajistil traktor pan David Sonek a V.
Skuplík st. Sešlo se kolem 60 divákù a pøibližnì
v 19 hodin byla májka postavena. Následovala
volná zábava. Z dùvodu stavìní Májky poøádané
obecním úøadem bylo parkovištì v úterý 30.4.
od 15:00 uzavøeno.
V úterý 30.4. ve 10. kole zápasu mladší
pøípravka 1+4 sk. B prohrály Suché Lazce Chlebièov 3:19.

Èlenové mysliveckého spolku Hošata
uspoøádali 27. dubna a 1. kvìtna další dvì ze
svých plánovaných brigád. Z vytìžené kulatiny
od Èeských lesù vyrobili myslivecká zaøízení,
která byla rozmístìna na katastrech Suchých
Lazcù, Komárova a Podvihova. Tato zaøízení
slouží myslivcùm k pozorování zvìøe, odlovu
zvìøe škodící myslivosti, prùbìžnému odlovu
spárkaté zvìøe, ale pøedevším ke snížení stavù
èerné zvìøe. (autor: Radomír Kubesa st.)
V sobotu 4.5. probìhlo v Oticích okrskové kolo
v požárním sportu, na kterém ženy ze Suchých
Lazcù získaly 1. místo. Na soutìži, která zaèala
po 14 hodinì v Oticích, Suché Lazce jako jediné
z celého okrsku byly schopny postavit ženské
družstvo a jejich èas byl velmi kvalitní.
Ve stejný den, 4. kvìtna, probìhl již ètvrtý
roèník akce "Suché Lazce slaví Den Zemì".
Obecní úøad mìstské èásti Suché Lazce dìkuje
všem tøinácti zúèastnìným a pøedevším dìtem,

Z èinnosti ZO Skála - AVZO STÈ ÈR
Èlenové Asociace víceúèelových základních
organizací technických sportù a èinností poboèného spolku Skála (dále jen AVZO)
v Opavì - Suchých Lazcích zahájili svou èinnost
v letošním roce brigádou na zprovoznìní areálu
støelnice, která probìhla 13. dubna za úèasti 13
èlenù. Byl proveden celkový úklid areálu, byly
odstranìny podpìry støechy, provedeny nátìry
a další drobné údržbáøské práce. První sportovní
akce se uskuteènila 20. dubna a tou byla
støelecká soutìž z malorážky "O Pohár
osvobození Suchých Lazcù", které se
zúèastnilo 24 soutìžících. Bylo dosaženo
vynikajících výsledkù. První místo v kategorii
seniorù obsadil Vilkus Jan z SSK Hluèín
nástøelem 292 bodù, druhou pøíèku obsadil
Krèil Petr z AVZO Huslenky nástøelem 285
bodù a na tøetím místì se umístil Kyèerka
Miroslav z SSK Hluèín nástøelem stejných 285
bodù. Z místních støelcù se umístil nejlépe
Janošek Bøetislav na 8. místì nástøelem 274
bodù. V kategorii mladších soutìžících zvítìzil
Tesaø David z SSK Hluèín nástøelem 285 bodù,
druhou pøíèku obsadil Varšo Tomáš s 283 body
a tøetí byl Tyll Pavel s 281 bodem, oba z AVZO
Neplachovice. Další brigáda se uskuteènila 3.5.
za úèasti 7 èlenù AVZO. Byly provedeny další
úklidové a údržbáøské práce, které nemohly být
provedeny bìhem první brigády vzhledem
k nepøíznivému poèasí. Velmi povedenou akcí
byla soutìž ve støelbì z malorážky pro
veøejnost, která probìhla 26. kvìtna. Celkem
se zúèastnilo 14 tøíèlenných družstev. Zvítìzilo
družstvo složeno z nejstarších soutìžících a to
družstvo dùchodcù ve složení Janošek Bøetislav,
Dener Richard a Moša Zdenìk. Na druhém
místì se umístili myslivci ve složení Kubesa
Radomír st., Kubesa Radomír ml. a Kubesa
Dalibor. Tøetí pøíèku obsadilo družstvo Doboš
Josef ml., Vlha Jan a Vlhová Kateøina. Ve stejný

den 26.5. odpoledne probìhla soutìž dìtí ve
støelbì ze vzduchové pušky doplnìná o další
disciplíny napø. støelbu na sklopné terèe,
shazování kuželek, házení míèkem do otvoru
terèe apod. Úèast byla i pøes pìkné poèasí
slabší. Celkem se zúèastnilo 16 dìtí. V soutìži
støelby na terèe plus souèet shozených
sklopných terèù se umístil na prvním místì
Janošek Kamil s 96 body, druhá byla
Rychtáøová Nela, která nastøílela 95 bodù a tøetí
místo obsadila Janošková Veronika s 90 body.
V prùbìhu dìtského dne, který se konal
2. èervna na místním høišti, jsme postavili jedno
stanovištì a to vzduchovkovou støelnici, kde dìti
plnily jeden z úkolù. Støílelo se na sklopné terèe
a rovnìž byla možnost zastøílet si na terèe.
Po uzávìrce tohoto zpravodaje probìhne na
støelnici na Strážnici turnaj v nohejbale trojic
a to v pátek 21. èervna. Zaèátek je v 15:00
hodin a pøihlášky je možno podat do 20.6. Zváni
jsou všichni pøíznivci nohejbalu. Po loòské
kladné zkušenosti jsme se rozhodli uspoøádat
mimoøádnì "Táboráèek", který zapálíme
v sobotu 29. èervna. Zveme všechny obèany na
hezký veèer, kde si mohou u ohnì zazpívat za
doprovodu kytar, mohou se pobavit a i s dìtmi
tak zahájit první den prázdnin. Obèerstvení je
zajištìno a bude možnost opéct si i donesené
špekáèky nebo jiné dobroty. Vlastní hudební
nástroje jsou vítány.
Ing. Bøetislav Janošek

strana

strana

8.

25.

davedesign - SL zpravodaj str 24., 9.

èerven 2019

www.suchelazce.cz

Støelecký klub polní kuše Suché Lazce
klub polní kuše
Ing. Sabina Kubesová

Halová sezóna byla ukonèena mistrovstvím
ÈR, kterého se ovšem støelci ze Suchých Lazcù
nemohli ze zdravotních dùvodù zúèastnit.
Po krátké pauze se Oldøich Kubesa a Sabina
Kubesová vrhli opìt do kolotoèe venkovního
Èeského poháru. Prvním závodem tak byl
závod, který uspoøádal oddíl TJ Opava na
fotbalovém høišti v Litultovicích 27.4.2019.
Oldøich Kubesa na zaèátek sezony pøedvedl
relativnì slušný výkon, který mu staèil na

Ordinace praktického lékaøe S. Lazce

MUDr. Vít Kašpárek

Ordinace praktického lékaøe bude bìhem
prázdnin 2019 omezena
Ordinace praktického lékaøe, MUDr. Víta
Kašpárka, v Opavì a Suchých Lazcích bude
v dobì od 15.7.2019 - 28.7.2019 a 19.8.2019 -

3. místo. Sabina Kubesová do posledního šípu
bojovala o nejvyšší pozici, nicménì se nakonec
musela spokojit s druhým místem a to pouze
o kroužkové desítky. V mìsíci kvìtnu støelci
tradiènì navštívili prostøedí Suchých Lazcù.
Oldøich Kubesa se po vìtšinu èasu závodu
pohyboval mimo stupnì vítìzù. V závìru ale
zabral a k pøekvapení všech se nakonec
probojoval na 3. pøíèku. Sabinì Kubesové se na
místním obecním høišti pravidelnì daøí. Po celou
dobu závodu si hlídala první pøíèku
a neohroženì si tak dokráèela pro vítìzství
s druhým nejlepším výsledkem dne.
V souèasné dobì se støelci pøipravují na další
kola Èeského poháru a na závody zapoèítávané
do Svìtového poháru.
Ing. Sabina Kubesová
1.9.2019 uzavøena z dùvodu dovolené. Zástup
v uvedených dnech zajišuje:
MUDr. František Øimák, námìstí Republiky
1103/4, 74601 Opava, Pøedmìstí
Tel: 553 716 368
Ordinaèní hodiny:
Pondìlí
07:00 - 11:00
12:00 - 15:00
Úterý
07:00 - 11:00
12:00 - 13:00
Støeda
11:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Ètvrtek
07:00 - 11:00
12:00 - 13:00
Pátek
07:00 - 11:00

které pomáhaly pøi výsadbì stromù v centru
obce a podél ulice Pøerovecká. Celkem se
vysadilo 30 okrasných stromù a za ètyøi roky
je to již 250 okrasných a ovocných stromù
vysázených bìhem akce "Suché Lazce slaví
Den Zemì".
Ve ètvrtek 9.5. po 1.7 hodinì v 8. kole zápasu
mladší pøípravka 1+4 sk. B vyhrály Suché
Lazce - Slávia Opava 8:7 (5:6).
Letošní první soutìž Jarní kolo hry Plamen se
konala ve støedu 8. kvìtna v areálu Dukelských
kasáren v Opavì. Jarní kolo hry Plamen
pøipadlo na sváteèní støedu 8. kvìtna. Družstva
mladších a starších žákù bojovala v
disciplínách: požární útok, štafeta CTIF a štafeta
4x60m. Více na str. 29.
V Hošatech na parcele 715, o kterou se peèlivì
stará skupina nadšencù z Komárova, je
vysázeno nìkolik Paulovnií. Letos (13.5.) mohli
náhodní turisté, kteøí tímto úsekem procházeli,
vidìt kvést tuto zajímavou døevinu. Pavlovnie
plstnatá, èesky též paulovnie plstnatá, je strom
z èeledi pavlovniovité. Je známa též jako èínský
císaøský strom. Je to døevina s jednoduchými
velkými øapíkatými listy a nápadnými
modrofialovými zvonkovitými kvìty. Pochází
z jihovýchodní Èíny. V Èeské republice je
pìstována jako okrasný strom. (zdroj: Olga
Závìšická)
Sucholazeètí hasièi díky vám pøispìli do veøejné
sbírky èástkou 9.684 Kè! Èástka témìø o 3.300
Kè vyšší než loni tak byla zaslána na úèet Ligy
proti rakovinì, která pomáhá financovat
kvalitu života onkologických pacientù,
nádorovou prevenci, podporu onkologického
výzkumu a vybavení onkologických pracoviš.
Èeský den proti rakovinì byl letos stanoven na
støedu 15.5. Hasièi zprostøedkovali prodej
žlutých kvítkù na 5 místech v Suchých Lazcích
a v Opavì. Prodej tak probíhal v MŠ v Suchých
Lazcích, v Kvìtináøství U Terezky, na poboèce
Èeské pošty PARTNER, v Opavì v Kvìtinovém

domì a v prodejnì Pedro na ulici Na Valech.
Všem dámám na tìchto místech patøí velký dík
za pomoc a pøedevším mockrát dìkujeme vám
všem, kteøí jste pøispìli a podpoøili tak dobrou
vìc! Velice si toho vážíme! (autor: Pavla
Benšová)
Mladí hasièi mìli v sobotu 11.5. další soutìž.
Jednalo se o jedno z kol Opavské ligy mládeže
a konala se opìt v areálu Dukelských kasáren.
Obavy byly jen z poèasí, ale to nakonec vyšlo.
Suché Lazce postavily na start opìt 4 družstva,
2 mladší a 2 starší. Více na str. 29.
V sobotu 18.5. uspoøádal klub rodièù ve
spolupráci s ZŠ Suché Lazce akci pro dìti

Indiánský karneval. Na školním høišti po pùl
tøetí odpoledne pøipravil klub rodièù pro dìti
soutìže, hry a zábavný program. (Malování na
oblièej, jízda na koních, dìtské tetováni apod.)
Jízdu na koni pro dìti zajistil Ranè setkání Nové Sedlice. Pro dìti bylo pøipraveno
obèerstvení a vstupné bylo slosovatelné. Více na
stranì 14.
V sobotu 18.5. po deváté hodinì se konal
v Suchých Lazcích na obecním høišti Èeský
pohár ve støelbì z kuší. Závod zahájil starosta
obce spolu s funkcionáøi klubu. Celkem 25
závodníkù soutìžilo v šesti kategoriích (muži,
ženy, junioøi, senioøi, kadet a seniorky). Naši
støelci se ve svých kategoriích umístili takto:
Oldøich Kubesa 3. místo, Sabina Kubesová 1.
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místo. Více informací najdete na stranì 24.
V nedìli 19.5. se dorostenci SDH zúèastnili
okresního kola v Hnìvošicích. Suché Lazce
reprezentovali Nikola Nováková, Marek Vìntus
a Petr Kubík. Souboj probíhal ve dvou
disciplínách: bìh na 100m s pøekážkami
a dvojboj. Více na str. 30.
Na silnici u Mokrých Lazcù došlo k vážné
nehodì, která ochromila dopravu. Pøibližnì dvì
hodiny musela být v pondìlí 20. kvìtna 2019
odpoledne uzavøena silnice I/11 mezi Opavou
a Ostravou, a sice v úseku u Mokrých Lazcù.
Støetla se zde totiž hned ètyøi osobní auta a byli
zranìni ètyøi lidé.
V pátek 24.5. v 9. kole zápasu mladší
pøípravka 1+4 sk. B prohrály Suché Lazce Velké Hoštice 2:17 (1:9)

Ve stejný den, 24. kvìtna, se konala po 17.
hodinì v kapli Sv. Andìlù strážných v Suchých
Lazcích Noc kostelù 2019. Pro návštìvníky,
kteøí pøišli nasát veèerní atmosféru naší kaple,
byl pøipraven následující program. Od 18:00 do
19:00 probíhala Mše svatá a májová pobožnost,
následovalo vystoupení Ditters String Quartet
(1. housle Jan Šošola, 2. housle Martin Foral,
viola Radek Vedra, violoncello Martin
Schuhert). Po 19. hodinì probíhalo koncertní
vystoupení chrámového pìveckého sboru
Cantate Domino pod vedením Venduly
Toltýnové. K vidìní byla také výstava

výtvarných prací žákù ZŠ ze Suchých Lazcù,
prohlídka kùru, varhan a sakristie. (zdroj: Mgr.
Vendula Foltýnová)
Od pátku 24.5. ve 14-22 hodin do soboty 25.5.
v 8-14 hodin se konaly v naší obci volby do
Evropského parlamentu konané na území
Èeské republiky. Výsledky hlasování ve volbách
v našem volebním okrsku è. 5001 v Opavì Suchých Lazcích jsou následující:
Volièi v seznamu - 872; Vydané obálky - 248;
Volební úèast - 28,44%; Odevzdané obálky 247; Platné hlasy - 246
èíslo strana-hnutí
hlasy
1 Klub angažovaných nestraníkù
1
2 Strana nezávislosti ÈR
1
3 CESTA ODPOVÌDNÉ SPOLEÈNOSTI 1
4 Národní socialisté
0
5 Obèanská demokratická strana
15
6 ANO, vytrollíme europarlament
9
7 Èeská str.sociálnì demokrat.
16
8 Romská demokratická strana
0
9 Komunistická str.Èech a Moravy
31
10 Koalice DSSS a NF
0
11 SPR-Republ.str.Èsl. M.Sládka
0
12 Koalice Rozumní, ND
4
13 Volte Pr.Blok www.cibulka.net
2
14 NE-VOLIM.CZ
0
15 Pro Èesko
1
16 Vìdci pro Èeskou republiku
4
17 Koalice ÈSNS, Patrioti ÈR
0
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud.
0
19 PRO Zdraví a Sport
0
21 Moravské zemské hnutí
2
22 Èeská Suverenita
0
23 TVÙJ KANDIDÁT
0
24 HLAS
2
25 Koalice Svobodní, RÈ
2
26 Koalice STAN, TOP 09
9
27 Èeská pirátská strana
53
28 Svob.a pø.dem.-T.Okamura (SPD)
29
29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
0
30 ANO 2011
35

TJ Suché Lazce - Lazio
První letošní akcí TJ Suché Lazce bylo
odstranìní staré buòky na høišti, kde jsme mìli
uschované dresy, bundy a jiné sportovní náøadí.
Na její místo jsme pøivezli zapùjèenou
zateplenou kovovou buòku, která bude více
vyhovovat naším požadavkùm. Další akcí byl
sbìr železného šrotu v obci, který se konal
13. dubna. Pomocí dvou dodávek s vozíky jsme
bìhem dopoledne posbírali šrot z celé vesnice
a navozili ho k pøipravenému kontejneru, který
byl již pøipraven v areálu ZD. Zatím poslední
akcí TJ Suché Lazce byla vymìnìna pøístøešku
na høišti u budovy TJ. Pro tuto výmìnu jsme se
rozhodli po letošní zimì, kdy pod tíhou snìhu
popraskaly nìkteré èásti krytiny. Nejdøíve
probìhla demontáž staré støešní krytiny, latí
a okapù. Další den se natøely veškeré železné
konstrukce, oplechování a nové døevìné latì.
Když bylo vše natøeno, došlo k montáži latí,
na které se osadila nová støešní krytina a okapy.
Tímto bych chtìl podìkovat všem brigádníkùm,
kteøí se zúèastnili a pomohli. Jsem rád, že na
høišti stále funguje hospoda, kde se dá v klidu
posedìt a nechat dìti pobíhat po høišti. Od
zaèátku kalendáøního roku mìla naše mladší
pøípravka 1+4 sk. B nìkolik zápasù a zaznamenala øadu zlepšení a prvních vítìzství.
V nedìli 2. èervna 2019 jsme uspoøádali velmi

úspìšný dìtský den. Poèasí vyšlo na výbornou
a dorazilo více než 160 dìtí, což je zatím
rekordní poèet. Jako každý rok bylo pøipraveno
nìkolik stanoviš s disciplínami a dìti si mohly
užít vodní fotbálek, skákací hrad, øetízkový
kolotoè, balónkové bludištì, autíèka na dálkové
ovládání a další atrakce. Nechybìlo vystoupení
fotbalové školièky, pod vedením Zdenky
Koláøové. Dìkujeme všem, kteøí se na akci
podíleli a také hospùdce na høišti a restauraci
Heja za obèerstvení. V pondìlí 17. èervna
v 18:30 hodin nás èeká Valná hromada TJ
Suché Lazce, která bude v sále hostince U Baly
a bude se zde volit nové vedení a výbor (V dobì
vydání zpravodaje již bude po VH). Na sezónu
2019/2020 by jsme rádi pøihlásili do okresní
soutìže nové družstvo mužù.
Lukáš Dener

foto: Marián Satke
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Pátý roèník Gulášfestu 2019, který se konal sobotu 25.5. v Suchých Lazcích

foto: Josef Bulka
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V roce 2014 byla volební úèast 15,83% a v roce
2009 byla 26,25%.

Pátý roèník Gulášfestu, který se konal sobotu
25.5., provázelo pøevážnì sluneèné poèasí jen
s menší dešovou pøeháòkou. Gulášfestu se
zúèastnilo celkem šest týmù. "Kameni",
"Berušky", "Bob a Bobek", "Piráti", "Dùchodci"
a "Pravá a levá ruka ïábla". Tajná pìtièlenná
porota vybrala dle nových pravidel ze všech
gulášù ten nejlepší. Nakonec se umístily na
první pøíèce dva týmy "Kameni" a nováèci
v soutìži "Piráti". Obèerstvení letos zajišovalo
myslivecké sdružení Hošata a kromì piva
a nealka bylo možné si také zakoupit zvìøinové
klobásy, salámy a další vychytávky. Každý z
týmu nabízel kromì guláše také další pochutiny
jako palaèinky, bramboráky, buchty, chili con
carne apod. Pro dìti byl pøipraven kolotoè
a stánky s prodejem hraèek a bramborových
spirál. Návštìvnost byla oproti minulému

roèníku menší (pravdìpodobnì kvùli
hokejovému mistrovství). Bìhem Gulášfestu
probìhlo slavnostní Kácení máje roèník 2001
spojené s losováním o májku, kterou vyhrál
místostarosta. Zábava pokraèovala až do veèera.
Z dùvodu konání kulturní akce Gulášfest bylo
parkovištì u obecního úøad od soboty do nedìle
uzavøeno. Fotografie najdete na stranì 22.

V nedìli 26. kvìtna uspoøádal poboèný spolek
AVZO na Strážnici tradièní støelecký den pro
veøejnost. Støelby byla jako každý rok
rozdìleny na dvì etapy. Dopolední soutìž
tøíèlenných družstev ve støelbì z malorážky a
odpolední soutìž dìtí ve støelbì ze vzduchovky.
V soutìži tøíèlenných družstev se zúèastnilo 42
støelcù v 14 družstvech. Zvítìzilo družstvo
Dùchodci (B. Janošek, R. Dener, Z. Moša), které
získalo 366 bodù. Co se týèe dìtí, celkem se
aktivnì zúèastnilo 16 dìtí, které závodily ve
dvou disciplínách (støelba na terè a sklopky).
Šest nejlepších støelcù ze vzduchovky bylo
odmìnìno. Více na str. 25.
V nedìli 26. kvìtna se uskuteènil již 9. roèník
soutìže mladých hasièù s názvem Globus Cup
2019. Jedná se o bìh na 60 m s pøekážkami.
Letos se na startu potkalo celkem 172
soutìžících. Suché Lazce vyslaly 10 úèastníkù.
Výsledky najdete na str. 30.
Mladí hasièi z naší obce se zapojili do výtvarné
a literární soutìže vyhlášené SH ÈMS. Dìti na
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dvou únorových trénincích kreslily obrázky s
požární tématikou a tøi nejhezèí z každé vìkové
skupiny byly poslány na OSH v Opavì. Bylo
vybráno sedm našich výtvarných prací dìtí SDH
z celého okresu Opava! Slavnostní pøedávání
ocenìní se konalo ve ètvrtek 30.5. na zámku v
Litultovicích. (zdroj: P. Nelešovská) Více str. 30.
Dne 23. kvìtna v 18:15 se konalo 5. zasedání
zastupitelstva MÈ Opava - Suché Lazce. Na
programu bylo mimo jiné: bod 4. Kontrola
usnesení, 5. Posvícení 2019, 6. Nová pojistná
smlouva pro JSDH Suché Lazce, 7. Oprava
ulice Na Pískovnì, 8. Rùzné. V bodì rùzné
mimo jiné zastupitelé udìlili èestný titul "èestné
obèanství" našemu slavnému rodákovi panu
JUDr. Drahomíru Illíkovi, který se zasloužil
o zviditelnìní obce. Èestné obèanství je také
ocenìním jeho celoživotní práce. JUDr.
Drahomír Illík se letos dožívá 90. let!
V nedìli 2.6. uspoøádal fotbalový klub Lazio
v rámci akce kulturní léto 2019 jeden z
nejúspìšnìjších dìtských dnù. S krásným
letním poèasím dorazil také rekordní poèet dìtí
(pøes 160). Ty mìly možnost si na dvanácti
rùzných stanovištích zasoutìžit a následnì
dostaly balíèek s dobrotkami a dáreèky. Bìhem
celého dne mìly k dispozici vodní fotbálek,
skákací hrad, øetízkový kolotoè a balónkové
bludištì. Dìti mìly také možnost jízdy na
koních a nìkteøí si z kola štìstí odnesli i dárek
na památku. Vrcholem tohoto dne bylo krásné
a roztomilé vystoupení fotbalové školièky pod
vedením Zdenky Koláøové. Po vystoupení
mìla ještì s vìtšími fotbalisty pøekvapení s podìkováním a pøedáním poháru za "Nejlepšího
trenéra" pro Lukáše Lence. Ten velmi dojatý
cenu pøevzal od nejlepšího hráèe Romana
a brankáøky Elišky. Velký dík patøí všem
poøadatelùm, kteøí celý dìtský den pøipravili,
hlavnì panu Mariánu Satkemu a jeho manželce
Lucce, Petrovi Kubínovi, Romanovi Novákovi,
Romanovi Vašíèkovi a také Zdence Koláøové,

dále pak dobrovolníkùm na stanovištích
a sponzorùm. Dìkujeme restauraci Heja za
výborné obèerstvení.(autor:Vladimíra Lencová)
V pondìlí 3.6. a ve støedu 5.6. MUDr. Vít
Kašpárek v Suchých Lazcích z dùvodu nemoci
neordinoval. Zástup byl 3.6. a v úterý 4.6. od
8:00 do 12:00 a ve støedu 5.6. od 13:00 do 18:00
v ordinaci na Maøádkovì 8, MUDr. Chvílová.
Ve ètvrtek a v pátek zastupoval MUDr.
František Øímák v ordinaci na Námìstí
Republiky 1103/4, Opava.
Pìt èlenù SDH v pondìlí 3. èervna darovalo
krev v transfúzní stanici v Opavì. V pátek
7. èervna se pak pøipojil ještì jeden èlen SDH.
Zúèastnili se celonárodní akce Daruj krev
s dobrovolnými hasièi. Nìkteøí z nich jsou
pravidelnými dárci.
Na pozvání pana starosty Petra Oriešèíka
navštívil ve ètvrtek 6.6. pan Jiøí Pìlucha
Obecní úøad mìstské èásti Suché Lazce. Pan Jiøí
Pìlucha je rodák z Komárova a v souèasnosti
realizuje svoji cestu po celém okrese Opava,
kterou on sám nazval EXPEDICE Rodná
hrouda. V rámci této expedice chce pan
Pìlucha navštívit celkem 250 míst bìhem tøí
týdnù a jedna z jeho zastávek byla i mìstská
èást Suché Lazce. Milerádi jsme pana Pìluchu
na obecním úøadì pøivítali a pøejeme mu v jeho
cestì mnoho zdaru!
Dne 6.6. bylo provedeno v naší obci na ulici
Pøerovecká v celém úseku obce pøíèné znaèení
(podélné èáry) na vozovce. Úpravy spadají pod
SFDI. (Státní fond dopravní infrastruktury)
V pátek 7.6. probìhla pro mladé hasièe noèní
soutìž v Kravaøích. V hasièském areálu
se v disciplínì požární útok utkalo 9 družstev
mladších a 17 družstev starších žákù z širokého
okolí. Mladší žáci se umístili na 7. místì.
V kategorii starších žákù tým „A“ obsadil
15. místo a tým „B“ 11. místo. (zdroj: Pavla
Benšová)
redakce David Závìšický

Kronika 1914-1946 èást 6. Str. 55 1935 Zmìny držby majetku v obci na è. 75 : Manželé
Tomáš a Hedvika Denerovi prodali svoji
usedlost, tak zvaný "Sucho-Lazecký" Mlýnek,
manželùm Františku a Gabriele Kudelovým
z Èavisova za obnos 100.000 Kè, ve výmìøe
7 hektaru roli a luk. Nový majitel obsadil z vìtší
èásti pozemek ovocnými stromy ze své vlastní
ovocnáøské školky. Dále má zaøízené
velkovèelaøství, vlastní pøes 100 vèelstev.
Kronika 1914-1946 èást 7. Str. 70 1937 - 5. záøí
znovu pøišly deštì, nepøetržitì lilo až do záøí,
všechny nížiny byly zaplavené vodou, v potoku
Sedlince vystoupila voda ze bøehu louky,
sousedící pole a statek pana Františka Kudele ve
Mlynku è. 75.
Kronika 1914-1946 èást 9. Str. 70 1945 Pøechodem fronty v dubnu 1945 vyhoøelé
obytné domy ... èíslo 75. Kudelová Gabriela
(Mlýnek ) ...
Kronika 1945-1957 èást 7. Str. 65 Pohromy:
V prvé polovinì mìsíce kvìtna postihly náš kraj
a naši obec silné a dlouhotrvající deštì. Dne 11.
5. 1951 musel zasáhnout náš místní hasiè. sbor
pod vedením br. Frant. Halšky a to u soudr.
Karla Bendy ve "mlýnku". Bylo nutno zajistiti
hospodáøské i obytné budovy, které stojí v tìsné
blízkosti potoka "Sedlinky", který se rozvodnil
tak, že obklopil budovy jmenovaného do šíøe
400 - 500 m.
Kronika 1945-1957 èást 8. Str. 78 1952 Rùznosti: Pøi jarním tání byla veliká povodeò
na usedlosti u Karla Bendy, ve "mlýnku" byly
hospodáøské budovy nebezpeènì povodní
ohroženy i obytné budovy byly našimi hasièi
zajištìny.
Kronika 1945-1957 èást 19. Str. 181 1956 Drùbežárna: Je zøízena u družstevnic s. M.
Bendové v t. zv. Mlýnku u potoka, kde též jsou
chovány i kachny.
Kronika 1962-1965 èást 11. Str. 101 1963 Kuøín: JZD má chov slepic nosnic na tøech

místech jako døíve: ve mlýnku u družstevníka
Bendy Karla, u místopøeds. JZD Halšky Jindø.
v èís. 51 a na družstevním poli za èís. 113.
Kronika 1966-1968 èást 1. Str. 1 1966 - Mlýnek
hon è. 19=1.20 ha3,50 ha luk. Jak víme, za naší
pamìti ještì stávala v místì nyní již zboøených
budov palárna. Pálila se tam zdejším obèanùm
koøalka ze rži. Bývalý vodní mlýn, který mìl
vodu z rybníku a který byl napojen na potok
Sedlinku. Staré budovy jsou všechny zboøeny
až na stáj, která byla opravena, nyní od r. 1958
na tom místì je postavená nová obytná budova
a v r. 1956 místní JZD postavilo drùbežárnu pro
250 ks slepic.
1919 - 1976 Kronika TJ èást 1. Str. 1 ... A takové veøejné vystoupení se v jednotì poøádaly
každý rok. Buï byla akademie na jevišti v sále,
nebo veøejné cvièení na høišti venku. Svoje
høištì jsme ještì nemìli, a tak jsme poøádali
veøejné vystoupení u dobrých lidí na vìtších
zahradách. Nebo u p. Denera ve mlýnku nynìjší p. Bendová ...
redakce David Závìšický
(zdroje: kroniky obce, http://www.suchelazce.cz/
clanky/sucholazecky-mlynek, http://vodnimlyny.
cz, http://vademecum.archives.cz (RR), rodinný
strom Denerù, rodinný strom Kantorù, databáze
a badatelská èinnost D. Závìšický)
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zedníkem a procestoval kus svìta. Sloužil v
první svìtové válce. Po válce se usadil v rodném
kraji a 20.4.1920 si vzal za manželku vdovu
Hedviku Palicovou, rozenou Strakošovou, ze
Suchých Lazcù, narozenou 9.10.1896 v Polance
(zemøela 12.4.1988 v Suchých Lazcích).
Hedvika mìla z prvního manželství syna Josefa
Palicu, nar. 1915 po smrti svého otce, který padl
v l. svìtové válce. V dobì, kdy Hedvika
hospodaøila sama jako vdova, pøijala na pomoc
Alžbìtu Byrtusovou. Tomáš se pøiženil na vìtší
hospodáøství, zvané sucholazecký Mlýnek.
Handloval s dobytkem a koòmi a tìžil písek
ve vlastní pískovnì. O hospodáøství a rodinu se
starala hlavnì manželka Hedvika s pomocnicí
Alžbìtou. V roce 1934 došlo ke zmìnì
vlastnictví Mlýnku è. 75, kdy manželé Tomáš
a Hedvika Denerovi prodali (V prùbìhu let byl
Mlynek zadlužený a v roce 1934 v dražbì
prodán) svoji usedlost sucholazecký mlýnek
manželùm Františku a Gabriele Kudelovým
z Èavisova za 100.000 Kè o rozloze 7 hektarù
polí a luk. Nový majitel osadil z vìtší èásti
pozemek ovocnými stromy ze své vlastní
ovocnáøské školky.
Znárodòování, život mlynáøù v prùbìhu
komunistického režimu (1949-1989)
1966 - Bývalý vodní mlýn, který mìl vodu

z rybníka a který byl napojen na potok Sedlinka.
Staré budovy jsou všechny zboøeny až na stáj,
která byla opravena, nyní od r. 1958 na tom
místì je postavená nová obytná budova a v r.
1956 místní JZD postavilo drùbežárnu pro 250
ks slepic. (zdroj z obecní kroniky)
Držitelé mlýna (nemovitosti) v chronologickém
sledu, které se zatím podaøilo dopátrat:
- Antonín Schobert
- Antonín Böhna (do roku 1793) pak vdova
- Kašpar Böhna (1805 – 1819)
- Josef Kantor (od 1833 do cca 1862)
- Tomáš Dener (*21.12.1877 +7.8.1963) (od
1920 do roku 1934)
- František Kudela (*16.4.1898 +20.4.1945) (od
roku 1934)
- Ing. František Kudela (*29.3.1934 +4.4.2018)
(do roku 2017)
- manželé Vrtiškovi (cca od 2018)
Zmínky o sucholazeckém Mlýnku nalezené
v kronikách obce Suché Lazce
Kronika 1914-1946 èást 4. Str. 34 1929 Oslavy : Oslavy konala strana soc. dem., která
rozvinula nový prapor a oslavila 10 let družstva
Budoucnost. Slavnost rozvinutí praporu konala
se dne 1929 "ve Mlynku" p. Tomáše Denera
è. 75 za úèastí 7 pol org. soc. dem zástupcù
okresu a kraje.

Mlýnek z ulice Hlavní (zdroj: J. Havlíèek)

Pohled na Mlýnek 1950 (zdroj: J. Havlíèek)

Zprávièky ze sucholazecké školièky
øeditelka školy
Mgr. M. Škrobánková

Tak je to tady! Toužebnì oèekávané prázdniny
se kvapem blíží a my finišujeme – píšeme
písemky, zkoušíme, doháníme, co nám uniklo
a co jsme nestihli, rekapitulujeme. Z poslední
doby bychom rádi informovali o zdaøilém výletì
do skanzenu Valašská dìdina v Rožnovì pod
Radhoštìm. Pøed Velikonocemi, v úterý
16. dubna 2019 jsme se ráno autobusem vydali
do Rožnova, kde mají pøichystanou tradièní
velikonoèní ukázku v chalupách skanzenu
- malování vajec, pletení pomlázek, peèení
velikonoèního peèiva a mnoho dalšího. Skoro
tøi hodiny jsme nasávali velikonoèní atmosféru
a seznamovali se s tradicemi na valašském
venkovì. Všem se nám to moc líbilo a tìšili
jsme se na velikonoèní prázdniny i samotné
Velikonoce, že si doma taky nìco vyzkoušíme.
15. kvìtna jsme se slavnostnì oblékli, naladili
a vyjeli do Slezského divadla v Opavì na

pohádku Popelka, která byla moc pìkná
a zážitek z divadla úžasný! No a v sobotu 18.
kvìtna jsme se všichni malí i velcí sešli na
školní zahradì, kde jsme strávili velmi pøíjemné
odpoledne na spoleèném Dni maminek
a Indiánském karnevalu. Žáci všech tøíd mìli
pøipraven krátký program pro všechny pøítomné
a speciálnì pro maminky, poté se pøevlékli
do indiánských kostýmù a užívali si venkovní
párty, tanec, plnìní úkolù, nechali si malovat na
oblièej, projeli se na koních a mnoho dalšího.
Obèerstvení pøichystaly ochotné maminky jako
klasický bufet na plese, výtìžek použije Klub
rodièù na další akce pro dìti. Spoleèná práce
školy a Klubu rodièù byla moc povedená, poèasí
nám pøálo a všichni, kteøí pøišli, urèitì
nelitovali!
Ve ètvrtek 13. èervna 2019 jsme pak vyrazili
na školní výlet do Pevnosti poznání
v Olomouci, kde jsme vyzkoušeli mnoho
technických i ostatních divù a pokusù
a spokojenì se vydali na nedaleký hrad
Šternberk, kde jsme mìli nejen pøipravenou
prohlídku hradu, ale zahráli jsme si na úèastníky
oblíbené soutìže Pevnost Boyard, kterou mìli
zamìstnanci hradu pøipravenou a my se skvìle
bavili a bìhali po hradì a plnili úkoly. A co nás
ještì èeká? 21.6.2019 v pátek pojedeme ještì na
jeden výlet a po nìm nezamíøíme domù, ale
spíme totiž ve škole! Ono totiž zùstat veèer ve
škole, je úplnì nìco jiného, než se v ní pøes den
uèit, víte? No, my toho tedy moc nenaspíme
– chudáci paní uèitelky – ale užijeme si to
parádnì! A v pátek 28. èervna si už jen dojdeme
pro výplatu – teda pro vysvìdèení, které se
nìkomu povedlo lépe, nìkomu ne tak docela,
ale makali jsme všichni a ty prázdniny si fakt
zasloužíme.
Pøejeme Vám všem krásné léto, hodnì
sluníèka a samé úsmìvy na tváøi!
Malí a velcí ze školy.
øeditelka školy Mgr. Martina Škrobánková
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Klub rodièù školy Suché Lazce
pøedsedkynì klubu
Vladimíra Lencová

V sobotu 18.5. poøádal Klub rodièù svùj první
venkovní karneval. Akce se konala na školní
zahradì za velmi krásného letního poèasí. Byl to
první tematický karneval v indiánském stylu.
Kostýmy si mohly dìti zvolit libovolné, ale
vìtšina pøišla právì jako indiáni a indiánky. Po
celé zahradì byla rùzná stanovištì, na kterých
dìti vyrábìly lapaèe snù, indiánské totemy,
hledaly indiánské znaky atd. O hlavní zábavný
program se postarala paní Martina B. z Opavského Globínku a její dvì šikovné indiánské
sleèny. Pøivezli s sebou také tetování nástøikem,
tzv. Airbrush, které jako novinka na naší akci
dìti hodnì potìšila. Od 16 hodin mìly dìti
možnost povozit se na koních, které pøijely
z "Ranèe Setkání" v Sedlicích. Bìhem celého
odpoledne si dìti také nechávaly namalovat na
oblièej rùzné ornamenty nebo známé filmové
a pohádkové postavy. Od 17 h. probíhala
tombola, trochu jinak než pøedchozí roky. Na
zaèátku akce rodièe zakoupili každému dítku
jeden slosovatelný lístek a tak všechny dìti

spravedlivì odcházely s jednou taškou plnou
rùzných drobností, praktických a upomínkových
vìcí a hraèek. Moc dìkujeme všem maminkám,
které opìt napekly vynikající buchty, rolády,
zákusky atd. Všechny penízky skonèily
v pokladnì Klubu rodièù a budou použity na
další akce nebo výlety pro dìti ze školy
a školky. Kromì velkého množství sladkého
byl k zakoupení i párek v rohlíku. Dìkujeme
za pomoc a úèast i paním uèitelkám ze školy
a školky.
Naší poslední akcí v tomto školním roce je
Rozlouèení s pááky, které bude 18.6. za
hezkého poèasí na školním høišti nebo
v tìlocviènì školy. Dìti si po malém
vìdomostním testu o naší vesnici a okolí
odnesou dárky na památku a u obèerstvení
v podobì pizzy z restaurace Heja, se s námi
a paní uèitelkami rozlouèí. Tato akce je urèena
jen pro dìti pátého roèníku. Letos v poètu dvou
holek a dvou klukù.
Klub rodièù dìkuje všem, kteøí chodí s dìtmi na
naše akce a všem kteøí nám pomáhají tyto akce
pøipravovat a organizovat. Pøejeme vám krásné
prázdniny a od záøí v novém školním roce se
budeme tìšit zase ve složení Monika, Romana,
Petra, Pavlína a Vlaïka.
Vladimíra Lencová

foto: Josef Bulka

Z historie sucholazeckého Mlýnku
Již málokdo dnes ví, že v místì, kde je nyní
pøehrada (konkrétnì bývalý dùm pana Kudely
až do 1/3 pøehrady), býval v minulosti vodní
mlýn, ke kterému patøily dva rybníky horní
a dolní. Horní rybník (výše položený) byl asi 5x
vìtší a sloužil k regulaci vody dolního rybníku
a ten sloužil jako náhon pro Mlýn. Dodnes se
dané lokalitì øíká Mlýnek. (Lidé si èasto název
Mlýnek pletou s Podvihovským Mlýnkem, kde
byl také rybnièní mlýn. V Suchých Lazcích byl
také vìtrný mlýn, který byl na Strážnici u domu
pana Skuplíka, nyní pana V. Cepka. Dodnes zde
stojí budova, která sloužila jako sýpka). K
rybniènímu mlýnu vedlo nìkolik pøíjezdových
cest, jedna vedla z ulice Pøerovecká (dodnes
existuje), další vedla z ulice na Pískovnì (nyní je
zaoraná, ale je stále vedena v mapách katastru),
další vedla z ulice Hlavní od Nových Sedlic
(dodnes existuje).
Rybnièní mlýn na Pøerovci, který se nacházel na
potoku Sedlinka, existoval prokazatelnì již od
15. století a pravdìpodobnì ještì mnohem døíve.
O jeho existenci vypovídá záznam "Spor pánù
Štítinských s pány Sucholazeckými o les a
rybník nad Novosedlicemi".
Historie mlýna na Pøerovci by se dala rozdìlit
na nìkolik období:
Novovìk - do bitvy na Bílé Hoøe (1526-1620)
13. 1. 1600 Pertolt Tvorkovský z Kravaø na
Raduni vyznává, že pøijal léno Suché Lazce
s mlýnem, rybníky a vším pøíslušenstvím od
Melichara Pirnesa z Pirnu, dìkana olom.
kapituly, kanovníka brnìnského a vratislavského
a rady biskupa olomouckého.
Novovìk - do zrušení poddanství (1620-1848)
V polovinì 18. století byl mlýn ve vlastnictví
Antonína Schoberta (1704-1794). Dalším
mlynáøem v Suchých Lazcích byl Antonín
Böhna, který zemøel 30. kvìtna 1793 ve vìku 50
let. Za nìho pøi èíslování domù dostal mlýn è.p.

66. Kolem roku 1790 došlo v Suchých Lazcích
k pøeèíslování domù a mlýn dostal nové è.p. 75.
Po Antonínu Böhnovi následoval jeho syn
Kašpar Böhna (1780-1819), který byl ženatý
s Mariannou Billerovou, dcerou mlynáøe
z Branky. Sòatkem s Františkou, dcerou Kašpara
Böhny vyženil sucholazecký mlýn Josef Kantor,
syn mlynáøe z Panského mlýna v Kylešovicích,
který se na mlýnì pøipomíná v letech 1845-61.
Po nìm pak pøevzal mlýn jeho syn Antonín
Kantor. (Zdroj: Vodní mlýny na Opavsku
-bakaláøská diplomová práce - Pavel Solnický
2006).
V r. 1833 se na mlýn oženil Josef Ignác Kantor,
vzal si dceru Kašpara Beny a mlýn pøevzal
r. 1845. Po nìm pøevzal v r. 1861 mlýn jeho syn
Antonín Kantor. Antonín Kantor se ze Suchých
Lazcù odstìhoval do Frýdku-Místku-Bahna
mezi lety 1862-1868.
Novovìk - od zrušení poddanství (1848-1913)
1890 - Mlýn byl uzavøen z dùvodu dovozu
kvalitnìjší mouky tak zvané buchtové z území
Uher.
První republika (1919-1938)
Prvorozený syn Valentina a Mariany
Denerových Tomáš, se narodil 21.12.1877
v Nových Sedlicích, v domì è.p. 28 (zemøel
7.8.1963 v Suchých Lazcích). Vyuèil se

Indikaèní skica stabilního katastru, roku 1836.
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Pøehlídka bojové techniky z 27.4. v rámci 74. výroèí osvobození Suchých Lazcù

Klub dùchodcù Veselé Berle S. Lazce
V tomto pøíspìvku se tìžko navazuje na našeho
stálého dopisovatele pana Tichopáda.
Naše pravidelné klubové setkání v mìsíci dubnu
bylo ve znamení Velikonoc. Velmi mile nás
pøekvapila paní Broòka Sobolová, která pro
všechny pøítomné rozdala vlastnoruènì
malované kraslice. Bylo vidìt, že má opravdu
výtvarné schopnosti a vše dìlá s láskou. Také
s pomocí svého manžela každému k vajíèku
pøidala upletený tatar, který zvláš ocenili naši
muži. Ti se hned ujali své povinnosti, kterou
mají povolenou jednou roènì, poøádnì nás
vyšlehat. Za to jsme je odmìnily èokoládovými
vajíèky a jinými dobrotami. Nechybìla ani
štamprlièka dobrého pití. U stolu si pak
porovnávali, kdo z nich získal více dobrot.
Nezapomnìli jsme na naše oslavenkynì, kterým
pan Tichopád pøipravil krásnou gratulaci a byly
pøedány kytièky. Oslavenkynì nás odmìnily
dobrotami i dobrým pitím. Pan Tichopád nám
také pøipomnìl oslavu Osvobození naší obce,
které jsme se nìkteøí z nás úèastnili. Uctili jsme

Technika 1. èeskoslovenské tankové brigády

foto: Josef Bulka

tak památku našich obèanù, kteøí padli v první
a druhé svìtové válce.
V mìsíci kvìtnu jsme se sešli v restauraci Heja.
Pro nepøízeò poèasí jsme nemohli být na terase.
Vùbec nám to nevadilo, dobøe jsme se bavili.
Pan Tichopád mìl pøipravenou pro oslavenkynì
gratulaci a spolu s vedoucí klubu L. Ilíkovou
pøedali kytièku. Pan Tichopád pøipomnìl výroèí
konce druhé svìtové války. Máme mezi sebou
pamìtníky a tak nám sdìlili své vzpomínky na
tuto válku a jak ta hrùza probíhala v naší
vesnici. Paní Loudová pøítomné seznámila
s historií obce Nové Sedlice. Na tomto setkání
bylo úkolem probrat organizaèní záležitosti
k blížícímu se tradiènímu Gulášfestu. Nebylo
to lehké rozhodnutí, zda se do této soutìže
pøihlásit. Nakonec pan Stanislav Kaštovský
a pan Vladislav Heèko se rozhodli, že budou
guláš vaøit. Dali do toho veškeré umìní, které
celoživotnì získali od svých manželek. Nikdo
z nás nepochyboval o jejich schopnostech.
Drželi se hesla, které si dali "Veselé Berle, vaøí
fest guláš".
V mìsíci èervnu se uskuteènil zájezd na
beskydské Pustevny, kde jsme navštívili novì
vybudovanou Stezku Valaška. Provázelo nás
nádherné sluneèné poèasí, díky kterému bylo
vidìt daleko do krajiny. Na zpáteèní cestì jsme
se zastavili v lázních Klimkovice. Tento výlet
pøipravil pan Tichopád, kterému patøí velké
podìkování. Je na místì podìkovat také našim
zastupitelùm, že jsme mohli tento opravdu
krásný a zdaøilý výlet uskuteènit. V tomto
mìsíci nás èeká nároèná akce a to sportovní
odpoledne s okolními vesnicemi, Štítina, Nové
Sedlice, Mokré Lazce a Lhota u Opavy. Tato
akce je pod záštitou pana starosty Mgr. Petra
Oriešèíka. Je naší snahou vše pøipravit co
nejlépe a také v soutìži získat co nejlepší
umístìní. Je tøeba také podìkovat všem tìm,
kteøí se na této akci podílejí.
za Klub dùchodcù Anna Loudová
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Známí neznámí - JUDr. Drahomír Illík
V èervnovém Zpravodaji vám pøinášíme èlánek
o našem významném rodákovi panu JUDr.
Drahomíru Illíkovi, jehož celoživotní práce
pøispìla ke zviditelnìní naší obce. Je autorem
publikací o Japonsku a Èínì, autorem divadelní
hry èesko-èínské konverzace a je také fotograf,
právník a nimrod. Èasto používal umìlecké
jméno Drahomír I. Lazecký nebo Lazecký
Drahomír. Ve své tvorbì také èasto zachycoval
naši obec a okolí jako napøíklad Hošata
v "Lovecká hallali" a podobnì. Dlouhodobì
udržuje kontakt s naší obcí, úèastnil se øady
významných setkání v obci a nìkolikrát ji také
navštívil. Daroval obecnímu úøadu øadu svých
publikací a také nìkolik soukromých materiálù
o svém pøíteli Franu Smìjovi èasto s osobním
vìnováním. Doplnil tak náš archiv o øadu
cenných materiálù, za což mu velice dìkujeme.
V letošním roce se pan Drahomír Illík dožívá
významného životního jubilea a u této
pøíležitosti mu bylo udìleno zastupitelstvem na
5. zasedání zastupitelstva 23.4. nejvyšší èestné
osobní vyznamenání udìlované obcí: "èestné
obèanství obce". Tento titul je podìkováním
obce Suché Lazce a úøadu mìstské èásti Suché
Lazce za jeho celoživotní práci a pøínos
pro naší obec.
Struèný životopis: Drahomír Illík se narodil
26. øíjna 1929 v Suchých Lazcích. Když zaèal
chodit do tøetí tøídy obecné školy, pøišla
nìmecká okupace pohranièního území ÈSR.
Hudba a zpìv byly rodinnou souèástí již od
mládí, pøedevším díky zpívající mamince.
V roce 1943 - 44 absolvoval ètvrtou tøídu
tehdejší hlavní školy v Ostravì a nastoupil jako
zednický uèeò do stavební firmy. Ve
stavebnictví pracoval až do roku 1946, kdy byl
pøijat na vyšší prùmyslovou školu stavební, na
které maturoval. V roce 1950 byl pøijat na
Vysokou školu politických a hospodáøských

JUDr. Drahomír Illík pøed památníkem v
Suchých Lazcích na Setkání rodákù 23.4.1994.
vìd. Po prvních dvou semestrech studia byl
vybrán mezi prvních osm studentù ès. vysokých
škol, kteøí byli vysláni na studium do Èínské
lidové republiky. Po roèním studiu jazyka na
pekingské univerzitì pøešel na diplomatickou
fakultu Lidové univerzity, kde strávil dva roky.
Poté studoval na Právnické fakultì UK v Praze,
na které promoval v oboru mezinárodního
práva. Po absolvování PF UK byl pøijat
do služeb Ministerstva zahranièních vìcí.
Po celou dobu studií se plnì vìnoval èinnosti
v Junáku a v mládežnickém hnutí. Pilnì
publikoval své prvotní verše a povídky v tisku,
èasopisech, Divadelní pøestávce aj. Ještì za
svého pobytu v ÈLR napsal sérii reportáží
o životì v Èínì, které vycházely na pokraèování
v ostravském deníku Nová Svoboda a v Ès.
rozhlase v Ostravì. V roce 1958 pøi zøizování
prvního pováleèného zastupitelského úøadu
v Japonsku byl i vyslán na ZÚ jako odborník na
otázky Asie a Dálného východu ve funkci
kulturního pøidìlence. Vedle organizování
a navázání široké kulturní spolupráce s
Japonskem, zvláštì v oblasti hudební, všímal

si i hlubokých pováleèných pøemìn japonské
spoleènosti a studoval jak spoleèenské, tak
kulturní dìní. Bìhem svého pobytu shromáždil
materiály na 4 knihy: Japonsko, politicko
hospodáøský pøehled pováleèného Japonska:
Japonsko ve fotografii ve spolupráci s Janem
Fojtíkem a Evženem Zukalem, Japonská
architektura, která vyšla v Odeonu èesky a
v Artii anglicky, nìmecky a koneènì Tajfun nad
Japonskom, která vyšla slovensky v Bratislavì.
Po návratu z Japonska pracoval dále na MZV a
zabýval se hlavnì problematikou mezinárodních
organizací MAAE, UNESCO, WIPO. Z tohoto
titulu se zúèastòoval mezinárodních konferencí.
V roce 1968 se postavil jednoznaènì za obrodu
spoleènosti a v srpnu 1968 veøejnì v tisku na
shromáždìních odsoudil okupaci pìti státy
Varšavské smlouvy. V téže dobì také publikoval
svou kandidátskou práci "Politika
neangažovanosti", která mu spolu s postoji
k okupaci pøinesla vylouèení z KSÈ. Díky
pochopení øeditele Supraphonu Jaroslava Šedy
CSc. mohl pøes rùzné kádrové tìžkosti být
zamìstnán v podniku po dobu celého
normalizaèního období. Díky i pochopení
pozdìjšího øeditele Dr. Kvídery, mohl se
v Supraphonu uplatnit i jako autor mnoha
výtvarných návrhù, fotografií i výstav fotografií
(mnohdy pod pseudonynem). Bìhem zamìstnání
v Supraphonu musel zmìnit svou odbornou
zamìøenost a z odborníka na mezinárodní právo
se vypracoval na našeho pøedního odborníka na
autorské právo. I když mìl bìhem normalizace
oficiální zákaz publikování, pøesto se vždy našli
slušní lidé, kteøí tento zákaz ignorovali
a publikování JUDr. Illíkovi umožnili. Tak
vznikly desítky jeho textù pro dechové
orchestry, které skladatelé zhudebnili a kapelníci
rádi hráli a zaøazovali je i na nahrávky
gramofonových desek. V té dobì napsal
divadelní hru "Kdo na moje místo",
životopisnou koláž ze života jeho oblíbeného

básníka Petra Bezruèe. Divadelní hru uvedlo
Divadlo hudby Praha, Ostrava a byla uvedena
na Neumannových Podìbradech. Spolu se
skladatelem Jaroslavem Krèkem vydal
v Supraphonu sborník Mysliveckých písní
a ediènì pøipravil a zajistil vydání
dvoudeskového alba "Lovecká setkání", 1 LP
"Lovecká hallali" a 1 LP z tvorby Jaromíra
Tomeèka "Mùj život v pøírodì". Nejvìtší jeho
práce v té dobì však byla spolu s Tomášem
Vondrovicem dramatizace románu oblíbeného
autora Karla Maye Old Shaterhand a Vinetou. V
roce 1990 pøešel ze Supraphonu na samostatnou
Mezinárodní federaci fonografického prùmyslu
- IFPI, jehož se stal prvním tajemníkem. V roce
1993 - 1997 neodolal a vydal se znovu na delší
dobu do zahranièí. Tentokrát do Itálie. Z toho
vytìžil jednu ze svých nejlepších novel "Orla
živí køídla". Celý život se snažil pomáhat lidem,
vytváøet mezi nimi vztahy spolupráce
a porozumìní. Ne vždy se doèkal vdìku
a uznání, ale to jej neodradilo od uskuteèòování
jeho celoživotního kréda "Vìøit v èlovìka",
a tak i nyní na zaslouženém odpoèinku pomáhá
každému kdo o to požádá a vìnuje se svým
koníèkùm. literatuøe, výtvarnému umìní
a myslivosti.
Mezi pøáteli dùvìrnì oslovovaný -Drahoš- je
vášnivým nimrodem. Krásný druhý "koníèek".
Proto v mysliveckém svazu založil tradici
pravidelných roèních soutìží hry na borlice
a lesnice a stal se i èelným organizátorem
Slavností lesního rohu Jana Sticha Punty
v Žehušicích. Stál u zrodu nového hudebního
nakladatelství a vydavatelství Gloria v Kyjovì.
Poeta a textaø Drahomír Illík vychází ve své
autorské tvorbì dùslednì z lidových koøenù
severní a jižní Moravy, èasto inspirován motivy
milované pøírody.
(další info na: http://www.suchelazce.cz/clanky/
drahomir-ilik-lazecky)
kronikáø, redakce David Závìšický
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