SUŠICKÝ

ZPRAVODAJ

Vydává obec Sušice
Vážení spoluobčané, rodáci, příznivci, náhodní
čtenáři.
Právě se dostáváme z poněkud nezvyklého období,
které nám přivodil malý, dá se říci zcela nepatrný
projev životních forem, koronavir COVID-19. Vtrhl
k nám nečekaně, náhle, a přeházel naše obvyklé
životy, naše potřeby, plány, tužby, naděje i
předsevzetí. Změnil od základů celý náš život –
zaměstnání, vztahy i společnost. Nastala doba,
která dostala přízvisko „roušková“. Pomalu,
poznenáhlu, se rozbíháme do dřívějšího hektického
pracovního a osobního tempa. Znovu se vracíme
k stereotypu běžných životních situací. Ale stále se
pokradmu díváme kolem a s obavami nahlížíme na
možné budoucí navrácení krizové doby. Jsme lépe
připraveni, poučeni či moudřejší? Kdo ví? Možná
ano, možná ne, vše je někde v mlhách budoucnosti
a snad jen znalci křišťálových koulí vědí své. A my
ostatní si odnesme poučení o síle vzájemné
soudržnosti, o ohleduplnosti k potřebám druhých a
také o potřebě dodržování, ne vždy populárních,
příkazů, zákazů a nařízení.
Prvním velkým projevem návratu běžného toku
života jsou v naší obci tradiční hodové slavnosti.
Bude to vlastně první velká kulturní akce od
zimních měsíců. Bude méně pestrá než v jiné roky,
ale doufám, že každému z Vás přinese něco
krásného a příjemného a naplní Vás silou a
optimismem.
I my se vracíme k běžnému životu a pokračujeme
v práci na již započatých akcích. Jde zejména o
rekonstrukci a modernizaci čistírny odpadních
vod. Na této akci s rozpočtem 3 mil. Kč jsme se
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konečně dostali na budování nadzemních částí a
stavba začíná dostávat tvar. Dále jsme dokončili
výsadby stromů v okolí obce, zdá se, že se mají čile
k životu a jejich bujné výhony jsou příslibem do
budoucna. Získali jsme dále dotaci na pokračování
archeologického průzkumu okolí obce, zde jsme
v jarních měsících provedli geofyzikální zaměření
lokalit „V Krouhách“ a „Před Libuší“. Reportáž
z tohoto měření odvysílala Televize Přerov a také
Český rozhlas Olomouc. Výsledky měření budeme
znát v druhé polovině roku a na konci roku budou
prezentovány formou přednášky a bulletinu.
Připravujeme projekty a žádosti na další akce,
z nich největší je projekt rekonstrukce komunikace
v Kudlově a také oprava komunikace kolem hřiště.
Zatím se nám nepodařilo získat finanční prostředky
na obnovu hřiště (byla podána žádost o dotaci, ale
přetlak žádostí byl velký), získali jsme ale dotaci na
opravu sochy sv. Antonína. Dále jsme podali
žádost o dotaci na získání nového hasičského auta.
Pracujeme na rozdělení vodovodního řadu v obci
na menší úseky (v případě poruchy bude možno
odpojit určitý úsek bez nutnosti uzavřít celou obec)
a projekčně připravujeme opravu dílčích úseků
vodovodního řadu. Probíhají také práce na
komplexní pozemkové úpravě.
Je toho mnoho, co se děje, a také toho, co
chystáme, nebo toho, co přijde samo, nečekáno. Je
na nás, abychom vše zdárně zvládli a jednou, za rok
či pět, se mohli s hrdostí ohlédnout za svými činy.

Ing. Bohumil Gibala
starosta obce

Pitná voda v Sušicích
Už v posledním čísle Sušického zpravodaje jsme vzpomněli, že před 90 lety byl slavnostně uveden do
provozu vodovod v Sušicích. Jelikož je starost o vodu v naší době, kdy vidíme na vlastní oči, že vody není
dostatek, velmi důležitá, chceme nyní uvést více podrobností jak o minulosti vodovodu v obci, tak i o
záměrech do budoucnosti.

Po většinu času byla voda jímána ze studní, které
byly v každém stavení nebo tam, kde nebyl zdroj
vody přímo u domu, byla studna společná pro více
obydlí.
Zvýšená potřeba vody brzdila rozvoj obce, proto
Vodní družstvo (původně zřízené především pro
aktivity vedoucí k odvodnění pozemků na
katastru Sušic) iniciovalo kolem roku 1926 první
snahy o vybudování obecního vodovodu.
V zápisech z Obecní rady ze dne 2. ledna 1928 se
můžeme dočíst, že se jednalo o zadání zřízení
vodovodu firmě Kunz v Hranicích. Dne 10. března
1929 obecní rada schvaluje půjčku ve výši 350 000
Kč od Hypoteční zemědělské banky v Brně na
výstavbu vodovodu. Dne 24. dubna 1929 pak
Obecní rada zadává stavbu vodovodu firmě Kunz.
Stavba započala 22. května 1929.

Největší zásluhu na výstavbě vodovodu měli
občané František Jemelka z č. 45 a Alois Jemelík
z č. 25, kteří mimo jiné i osobní intervencí na
Zemském úřadě v Brně a na Ministerstvu
zdravotnictví v Praze vymohli pro tuto akci
subvenci ve výši 45 %. Významně jim byl
nápomocen také Ing. Antonín Hanáček, původem
z Oldřichova, který po studiích odešel do Prahy a
po první světové válce působil ve veřejné správě
na různých ministerstvech. Vodovod byl postaven
nákladem 450 000 korun československých.
Dne 11. srpna 1929 volí zastupitelstvo komitét
pro uspořádání slavnosti otevření obecního
vodovodu, slavnost se konala v neděli 1. září
1929. Sušice se tímto staly druhou obcí v okrese
Přerov, kde byl zřízen vodovod.

Výřez z územního plánu Sušic – zakreslení prameniště, vodojemu a dalších důležitých míst týkajících se
pitné vody v obci.

Pitná voda v Sušicích
Základem pro sušický vodovod se stal vodojem na
kopci zvaném Pochylec a původně sem přitékala
voda ze dvou sběren, obě byly vybudovány v roce
1929. První byla na trati Komárov – voda zde byla
jímána dvěma zářezy v hloubce 3-6 m a svedena do
sběrné šachty, z šachty přitékala voda do vodojemu
samospádem litinovým potrubím o průměru 50
mm. Vydatnost komárovského zdroje nestačila,
hlavním zdrojem se tak stalo prameniště
v Olšinách, kde byl při kopání studny o průměru 2 m
zachycen boční vývěr. Voda je zachycována
kopaným zářezem délky asi 10 m a hloubky 3-4 m.
Jímací nádrž je hluboká 4 m, vydatnost pramene je
dostatečná. U jímací nádrže byla vybudována
čerpací stanice, elektrické čerpadlo čerpá vodu do
vodojemu, odkud je voda rozváděna gravitačně po
celé obci.
V roce 1960 byla na sušický vodovod napojena obec
Oldřichov a osada Rybáře.
V letech 1972–1976 obec prováděla celkovou
rekonstrukci, jejíž hlavní součástí bylo vybudování
nového vodojemu o objemu 100 m3, původní měl
objem 50 m3. Do dnešních dní slouží oba vodojemy.
Dále byla během rekonstrukce rozšířena čerpací
stanice, vybudovalo se přímé výtlačné potrubí mezi
prameništěm Olšiny a vodojemy, prodloužila se
vodovodní síť v obci, rekonstruovaly se některé
vodovodní řady.
V roce 1985 byly ve zdroji vody na Komárově
objeveny koliformní bakterie ukazující na znečištění
způsobené zemědělskou činností, proto byl tento
vodní zdroj odstaven.
Po osamostatnění obce po roce 1989 proběhlo
několik podstatných technických i technologických
vylepšení: v roce 1992 byl položen propojovací
signalizační kabel mezi studnou a vodojemy, tím se
snížilo množství čerpané vody ze zdroje, byly také
vyčištěny a opraveny samotné vodojemy. V roce
1995 byly rekonstruovány části vodovodních řadů a
některé větve byly propojeny – proudící voda
v těchto místech si tím udržuje lepší kvalitu.
Sušická voda už od 50. let 20. století vykazovala
vysoký obsah dusičnanů, proto byla v roce 2004
instalována úpravna, která zajišťuje jak dávkování
chlornanu do potrubí nad čerpadlem, tak i
dávkování soli. Iontoměnič chlorid ze soli (NaCl)
mění s dusičnany, vznikají tak chloridy, které jsou
zdravotně nezávadné.

Oldřichov se od sušického vodovodu odpojil v roce
2016, kdy po vybudování přípojky od Oseka nad
Bečvou začaly do Oldřichova vodu dodávat
přerovské Vodovody a kanalizace.

Velká část vodovodní sítě v Sušicích je stále tvořena
litinovým potrubím o průměru 80 či 100 mm, v 70.
letech se při budování používalo potrubí z PVC o
průměru 100 mm, při posledních opravách na
Kunové už bylo položeno potrubí z polyethylenu o
průměru 80 mm.
V posledním roce jste zaznamenali častější vypínání
vody z důvodu opravy prasklého potrubí. Aby
budoucí opravy potrubí nezasahovaly celou obec,
při poslední opravě prasklého potrubí u Obecního
domu byl zároveň naistalován uzávěr, který umožní
zastavit vodu jen ve vodovodním potrubí na dolním
konci. Podobně bude postupováno v průběhu roku
2020 i v dalších místech obce. Díky domu se bude
moci přistoupit také k výměně vodoměrů ve větší
míře než dosud.
Dále bychom chtěli do konce roku zadat požadavek
na vytvoření projektové dokumentace nezbytné pro
rekonstrukci vodovodního potrubí tam, kde je to
nezbytně nutné.
Co říci na závěr? Dovolujeme si říct jednoduché
pravidlo: voda je vzácná, šetřeme ji.

Správci sušického vodovodu
1929 – 1945
1945 – 1959
1959 – 1965
1965 – 1975
1975 – 1980
1980 – 1990

A. Holý
Alois Zedek a Alois Jemelík
Alois Jemelka
Ladislav Petráš
Vladimír Holý
František Ondrušek

Po roce 1990 se o vodu starali a starají:
Ladislav Holešinský
Václav Jemelík
Bohumil Jemelka
František Jemelka
Milan Jurečka

Pitná voda v Sušicích

Ukázka rozboru sušické vody z února 2020. Voda v Sušicích je velmi tvrdá, ve vzorku z říjnu 2019 byla
naměřena hodnota 4,75 mmol / l.

Kompostování

V příloze tohoto Sušického zpravodaje naleznete starší číslo časopisu Zahrádkář. Na straně 44-45 je článek o
kompostování – třeba bude inspirací i pro vás. Kompostování na vlastní zahradě je přínosné pro zahrádkáře i pro
obec – zahrádkář má cenou surovinu pro svoji zahradu, obec ušetřené finanční prostředky 

Poděkování
Obecní zastupitelstvo děkuje všem, kteří se účastnili předhodové brigády. Během ní se uklidila
autobusová zastávka a prostranství před Domem zahrádkářů, na návsi, před obchodem a na
hřišti.

Výtah z usnesení veřejné schůze zastupitelstva dne
30. 12. 2019
Zastupitelstvo schválilo:
• Zařazení funkce starosty obce jako funkce uvolněné, a to od 1. 1. 2020
• Rozpočet obce Sušice na rok 2020
• Rozpočet Příspěvkové organizace Mateřská školka Sušice na rok 2020
• Dar Základní organizaci Českého svazu včelařů Přerov 1
• Doplnění Programu strategického rozvoje obce na období 2019–2025

Výtah z usnesení veřejné schůze zastupitelstva dne
4. 2. 2020
Zastupitelstvo schválilo:
• Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2020, dotačního programu Program
obnovy venkova Olomouckého kraje 2020, dotační titul Podpora budování a obnovy infrastruktury obce,
název akce Obnova antukového hřiště v obci Sušice
• Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2020, dotačního programu Program
podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2020, název akce Historické osídlení kolem Sušic u Přerova –
výzkum a prezentace
• Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva zemědělství, dotačního programu Údržba a obnova
stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, název akce Restaurování kamenné sochy sv. Antonína v obci
Sušice
• Smlouvu o budoucí smlouvě a zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s., parcela p. č. 1921/11, k. ú.
Sušice u Přerova
• Smlouvu o budoucí smlouvě a zřízení služebnosti – Olomoucký kraj, Správa silnic Olomouckého kraje –
přechod pro chodce, parcela p. č. 1882/1, k. ú. Sušice u Přerova
• Poskytnutí Daru Sociálním službám města Přerova
• Název Obecní dům pro původní Hostinec pana Jiřího Makovičky, který obec zakoupila na konci roku 2019

Výtah z usnesení veřejné schůze zastupitelstva dne
11. 5. 2020
Zastupitelstvo schválilo:
• Závěrečný účet Obce Sušice za rok 2019 spolu se všemi podklady a písemnostmi tvořícími účetní závěrku
k 31. 12. 2019, a dále závěrečnou zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad a opatření
• Účetní závěrku Příspěvkové organizace Mateřská škola Sušice spolu se všemi podklady a písemnostmi
tvořícími její součásti a rozdělení hospodářského výsledku, a to k datu 31. 12. 2019
• Přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2020, dotačního Programu podpory kultury
v Olomouckém kraji v roce 2020, název akce „Historické osídlení kolem Sušic u Přerova – výzkum a
prezentace“ ve výši 30 000 Kč
• Poskytnutí daru Moravské Veselce, z. s.
• Podání žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů
v Sušicích
• Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje, dotačního Programu podpory kultury v Olomouckém
kraji v roce 2020 – pořízení dataprojektoru a projekčního plátna
• Souhlas se zařazením území obce do územní působnosti MAS Moravská brána, z. s. na programové období
2021–2027

Historické okénko

Dva krátké články o Sušicích publikované v tisku,
článek o slavnostním otevření vodovodu vyšel v
Selských listech 28. srpna 1929.

Stalo se před 100 lety
… ze zápisů obecní rady a ze školní kroniky
 Dne 6. března 1920 občané Sušic a Oldřichova oslavili 70. narozeniny presidenta Masaryka
na kopci na skále přednáškou pana učitele Jandy a proslovem starosty Jemelíka, pak za zpěvu
zapálena hranice a provoláno našemu prvnímu presidentu Masarykovi třikrát sláva.
 Hasičský sbor žádá v pádu požáru za příjezd ve dne 30 korun a v noci 60 korun. Zároveň
jest povinna obec odvézti stříkačku a nářadí. Výbor jednohlasně s tím souhlasí.
 Zřízen telefon pro veřejné použití a stanoven poplatek 40 haléřů pro použití v obvodu
města Přerova.

 Podána žádost občanů z Kunové, by se nechala vyvěsiti tabule stran rychlého ježdění po
silnici. Usneseno dáti p. Látalovi tabuli udělati a stanovena pokuta 10 korun.
 Toho roku počalo se se stavbou silnice přes Sušice směrem k Oldřichovu. V únoru 1920
návsi dostalo se jiného vzhledu srovnáním přes obec vedoucího příkopu a zřízením zakrytého
kanálu. Staré ořechy na návsi vykáceny a v příštím roce přistoupí se k osázení návsi ovocným
stromovím.
 Čtvrtý červenec byl pro Sušice dnem svátku. Odhalen toho dne padlým vojínům zdejší obce
pomník u kaple. Postaven za 9 000 korun z veřejných sbírek.

INFORMAČNÍ SERVIS
Pozvánky na nejbližší akce:
26.-28. června – Pravé sušické hody – podrobný program uveden níže
29. června od 19 h. – Veřejná schůze zastupitelstva v Domě zahrádkářů
5. září – Sousedský volejbalový turnaj – pořádá TJ Sokol Sušice
11. září – Loučení s prázdninami – pořádá Obec Sušice
10. října – ZUBRFEST – večer se skvělým regionálním pivem ZUBR a kapelou Tučeňáci. K jídlu řízek se skvělým
bramborovým salátem. Pořádá Spolek Za krásné Sušice.
31. října – SUŠICKÝ VINKOŠT s cimbálovkou Okybača, ochutnávka sýrů a dalších specialit, které se snoubí
s vínem. Pořádá Spolek Za krásné Sušice.
25. listopadu – KOLBABA – cestovatelská přednáška. Cesta kolem světa. Pořádá Spolek Za krásné Sušice.
Na měsíc prosinec plánuje Spolek Za krásné Sušice cestovatelskou přednášku s cestovatelem Ivo Dokoupilem
o UZBEKISTÁNU.

INFORMAČNÍ SERVIS

Svoz odpadů – nejbližší termíny
úterý
úterý
úterý
úterý

30. června 2020
28. července 2020
25. srpna 2020
22. září 2020

Obecní knihovna
Provozní doba
středa
17:00 - 19:00
Kontakt: Libuše Konupčíková - tel. 581 332 269

Smíšené zboží
Prodejní doba
pondělí
úterý a pátek
středa a čtvrtek
sobota

6:30 - 9:00
6:30 - 10:30 14:00 - 16:30
6:30 - 10:30
6:30 - 9:30

Kontakt: Pavla Králová - tel. 605 319 837

Obecní úřad
Sušice 63, 751 11 Radslavice
Tel. 581 791 039
E-mail: ou-susice@seznam.cz
www.susiceuprerova.cz
Provozní doba
pondělí a středa 7:00 - 15:00
úterý a čtvrtek 7:30 - 17:00 úřední dny
pátek
7:00 - 14:30
Aktuální informace si můžete nechat zasílat e-mailem nebo formou SMS (v tomto případě je
potřeba na obecním úřadě vyplnit a podepsat souhlas).
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