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Na úvod trocha zamyšlení
Vážení spoluobčané, rodáci, příznivci, náhodní
čtenáři,
přichází k Vám další číslo našeho občasníku. Číslo
předvánoční, číslo konce roku, číslo zamyšlení nad
minulým a zároveň s nadějí a očekáváním
budoucího.
Právě prožíváme období, které má svůj, pro mnohé
mladší nic neříkající, název „Advent“. Název má
svůj původ v latině a znamená „Adventus
= příchod“. Je to počátek církevního, nebo také
liturgického, roku, období čtyř neděl před
vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání
příchodu Spasitele, duchovní přípravy na vánoce,
doba rozjímání a dobročinnosti, dříve doba postní,
ale také doba zklidnění a zamyšlení nad vlastním
životem a svými činy.
Pro naše předky to byla doba, která měla svou
hlubokou symboliku a mystiku, jejíž ozvěny se
promítají až k nám ve věcech, které používáme, ale
jejíž původní význam nám je utajen. Vyrábíme si
(či spíše dnes už přímo kupujeme) adventní věnce.
Z tradice víme, že má mít čtyři svíčky a každou
neděli zapálíme jednu. Ale původní význam byl jiný.
Na zeleném věnci byly tři fialové (modré) svíce,
symbolizující pokání, zklidnění, ztišení a jedna

růžová, vyjadřující radost a naději. Také každá
neděle měla svou svíci s názvem, zcela jiným, než
je jim přisuzován dnes:
první neděle s fialovou svící byla svící proroků. Byla
připomínkou proroků, kteří předpověděli příchod
Mesiáše.
druhá neděle s fialovou svící byla svící betlémskou.
Připomínala lásku a Ježíškovy jesličky.
třetí neděle s růžovou svící – pastýřskou,
vyjadřující radost a advent získává slavnostnější
ráz.
čtvrtá neděle zapaluje poslední fialovou svíčku, tak
zvanou andělskou, představující mír a pokoj.
Ať jste již zapálili jakoukoliv svíci, ať už ji nazýváte
jakkoliv, přeji Vám, ať zapálíte tu hlavní svíci, tu,
která je s našich srdcích, svíci radosti, lásky
porozumění, naděje a dobroty.
Krásné a klidné prožití dnů svátečních a také co
nejlepší vykročení do roku příštího Vám přeje
za zastupitelstvo obce Sušice
Ing. Bohumil Gibala
starosta obce

Komplexní pozemkové úpravy v Sušicích
V červnu 2018 byla zveřejněna veřejná vyhláška o
zahájení řízení o komplexních pozemkových
úpravách v naší obci. Státní pozemkový úřad tímto
započal několikaletý proces, na jehož konci bude
katastr naší obce zásadně pozměněn: lety děděné
pozemky, které se často dědictvím či prodejem
„drobily“ budou zceleny tak, aby vlastníci měli svá
pole co nejvíce „při sobě“. K takto „shlučeným“
polím bude zabezpečena přístupová cesta. Naopak
v místech, kde by bylo potřebné velké pozemkové
celky rozdělit, dojde naopak k rozdělení. Zároveň
bude možné díky komplexním pozemkovým
úpravám vytýčit na katastru obce „společná
zařízení“ – zpevněné a nezpevněné cesty např.
s alejemi stromů, vodní plochy, protipovodňová
opatření apod. tak, aby v budoucnu bylo možné
naplánované vybudovat bez toho, aniž by akci

A v jakém bodě se nacházíme nyní? Státní
pozemkový úřad vybral s koncem září 2019
zpracovatele pozemkové úpravy - jedná se o firmu
Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o. Postupně by
mělo následovat: úvodní jednání (na kterém se volí
sbor zástupců vlastníků pozemků), podrobný
průzkum terénu a jeho vyhodnocení, zeměměřičské
činnosti, zpracování soupisu nároků vlastníků
pozemků a další přípravné kroky. V této fázi je také
důležitým bodem plán společných zařízení.

předcházelo zdlouhavé vyjednávání o pozemcích,
přístupu na lokalitu atd. Pro rozvoj obce je tento
proces velkou příležitostí a spolu s územním plánem
obce je na následující léta klíčovým materiálem.
Jak tato aktivita vlastně začala? Při vycházkách
do Kudlova jste si určitě všimli, že louka za bývalým
výletištěm v Kudlově, která přechází až k silnici
z Pavlovic směrem na Lhotu, tzv. Škařinec, trpí
půdními sesuvy. Zároveň je Kudlov ohrožován
při silných deštích zvýšenou vodou – nabízela se
tedy pro ochranu území jednoduchá pozemková
úprava s doprovodnými opařeními. Po zvážení
Státního pozemkového úřadu ale nakonec byla
zvolena pozemková úprava komplexní.

Po plánovací části je předložen návrh nového
uspořádání pozemků a rozhodování o pozemkové
úpravě. Po jeho připomínkování a diskusi nad
návrhem je rozhodnutí přeneseno do vyhotovené
digitální katastrální mapy, následuje vytyčení nově
navržených pozemků a realizace společných
zařízení.
Tento krátký výčet nemůže postihnout vše, proto
přikládáme pro bližší seznámení informační letáček.
*vp

1989

30 let Moravské Veselky

Moravská Veselka vznikla na počátku roku 1989,
kdy byla ukončena činnost dětské a mládežnické
hudby v Pavlovicích u Přerova. U zrodu kapely stálo
několik mladých muzikantů ze Sušic a okolí.
Prostory ke zkoušení Veselka našla v sále
pohostinství v Sušicích. Kapelníkem se stal nejprve
Miroslav Vaculík z Hradčan a po něm Ladislav
Drábek z Pavlovic. Protože se psal rok 1989, každá
kapela ještě musela mít svého zřizovatele, a tím se
stala Osvětová beseda Veselíčko. Ta měla jedinou
podmínku, a sice aby kapela měla ve svém názvu
alespoň nějak zakomponovaný název obce. Odtud
tedy název Veselka. Vznik kapely se datuje prvním
vystoupením dne 18. června 1989 na přerovském
výstavišti.
Po roce 1989 zanikla povinnost mít zřizovatele,
kapela se osamostatnila a zůstala v Sušicích
dodnes. Od svého vzniku začala kapela rychle
pronikat do povědomí veřejnosti. Přišly úspěchy
na přehlídkách a festivalech. Po prvních
vystoupeních v televizi a rozhlase se kapele ozval
Ladislav Kubeš, kapelník jihočeské Veselky. Došlo
k dohodě, podle které bude sušická kapela užívat
název Moravská Veselka, aby tak nedocházelo
k záměně obou kapel. V roce 1994 natočila
Moravská Veselka první CD-disk s názvem “Jak voní
láska”. V tomto roce přišlo také první pozvání
ze
zahraničí.
Zahraniční
premiérou
bylo
koncertování v kongresové hale v Saltzburgu
a vystoupení v rakouské televizi a rozhlase ORF.
Za 30 let svého trvání Moravská Veselka odehrála
přes 1 300 vystoupení, natočila 10 CD disků
a účinkovala v deseti evropských zemích. Ze stovek
míst v ČR lze zmínit koncerty v pražské Sazka aréně,
Kongresovém centru, na Pražském hradě nebo
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Vánoční koncert na Staroměstském náměstí. Kromě
tuzemských vystoupení našla své příznivce také
v Německu, Rakousku, Francii, Itálii, Španělsku,
Holandsku, Belgii, Polsku a na Slovensku.
Pro Českou televizi natočila Moravská Veselka čtyři
televizní pořady včetně účinkování v hlavním
Silvestrovském programu v roce 2017. Za dobu
třiceti let existence prošlo kapelou okolo 60-ti
muzikantů. Kapelnické otěže převzal po Ladislavu
Drábkovi v roce 2003 Pavel Železný a od roku 2008
stojí v čele Jaromír Školoudík. Celých třicet let
v kapele působí Karel Jemelka, Pavel Železný
a Bronislava Školoudíková. V roce 2004 stála kapela
u znovuobnovení festivalu mládežnických dechovek
v Pavlovicích, jehož konání bylo přerušeno v roce
1989. V letošním roce byla Moravská Veselka
spolupořadatelem již 16. ročníku.
Během svého působení v Sušicích kapela stále
rozvíjí spolupráci s domovskou obcí. Protože
v pohostinství, kde měla Veselka své první zázemí,
se často střídali nájemci, a tím se neustále měnily
podmínky ke zkoušení, využila Veselka nabídky obce
k pronájmu dlouhodobě nevyužívaných prostor
v požární zbrojnici. Došlo k dohodě - obec dodala
stavební materiál a muzikanti přebudovali ve svém
volném čase horní patro zbrojnice na novou
zkušebnu. Vznikly velmi pěkné prostory, které dnes
využívají k různým účelům i další spolky a občané.
Podporu ze strany obce oplácí Moravská Veselka
každoročně hraním při čtyřech společenských
akcích. Již 15. rokem je Moravská Veselka také
spolupořadatelem Pravých sušických hodů. Pro tuto
akci se Moravské Veselce daří získávat nemalé
finanční příspěvky z dotačních titulů Olomouckého
kraje a dalších zdrojů.
Moravská Veselka je dnes partou výborných
profesionálních
i
amatérských
muzikantů.
Na cestách za svými příznivci rozdává radost,
pěknou muziku a kromě Sušic reprezentuje často
i mikroregion, Olomoucký kraj a v zahraničí i Českou
republiku.

Anketa ke změně územního plánu
V souvislosti se změnou územního plánu vyhlásilo obecní zastupitelstvo anketu, ve které vyzývalo k podání
důležitých podnětů. K termínu 30. června 2019 se sešlo 19 anketních lístků. Ne vše, co bylo zasláno, je
podstatné pro změnu územního plánu, v tomto zpravodaji tedy zveřejňujeme vše vícekrát zmíněné,
podstatné, pro přehlednost jsme v některých případech byli nuceni zjednodušit zaslaný podnět. Plné znění
zpracované ankety je k dispozici na webové stránce obce.

Územní plán obce vymezuje v obci plochy určené k bydlení. Jaké případné lokality pro výstavbu rodinných
domů navrhujete?
• Areál JZD
– 7x
• U Masarykova sadu
– 7x, protinázor: ochrana flóry a fauny a krajinného rázu v tomto místě
• Za obchodem
– 5x, protinázor: vícekrát zmiňováno nestavět na
zelené louce, doplňující názor: „odstínit“ nově
vzniklou
čtvrť od obce lesoparkem
• Za chatami ve směru na Lipník
– 4x
• Zahrady za domem Mačáků, Bouchalů atd.
– 4x
• Zahrady za domy Skopalů, Matyášů atd.
– 3x
• Rybníky
– 2x
• Spojit zástavbou Sušice a Nové Dvory
– 2x
• Za hřištěm
– 1x

Jaká infrastruktura (pozemní komunikace, technické vybavení, veřejná prostranství…) v obci chybí a jaké
navrhujete změny?
• Řešit dopravní situaci (přechod, radar, vodorovné zpomalující pruhy,
zákaz kamiónů, semafor od Kudlova, značky informující řidiče o častém
pohybu dětí u školky a hřiště, snížit rychlost při průjezdu obci)
– 7x
• Upravit sportovní areál (rekonstrukce do stavu pro sportování i v zimě,
vybavení mobiliářem, multifunkční hřiště bez tribun)
– 5x
• Chodník k Masarykovu sadu
– 3x
• Cyklostezka do Oldřichova a Oseka nad Bečvou
– 3x
Je v obci i mimo ni dostatek zeleně a jaké navrhujete změny?
• Zeleně je dostatek
– 9x
• Rybník za vodárnou a výsadba zeleně kolem něj
– 3x
• Obnovit výsadby v obci
– 2x (zdůraznit venkovský ráz a potlačit cizokrajné
dřeviny)
• Častější sečení zeleně
– 2x

Jaký je váš názor na stav okolí obce a jaké změny navrhujete?
• S okolím jsem spokojen
– 3x
• Obnovit výsadby starých ovocných stromořadí
• Udržovat a sekat polní cesty a vodoteče kolem obce
• Vybudovat spolu s okolními obcemi naučnou stezku
• Lavičky a posezení v krajině
• Máme nádherně položenou obec, je tu rovina, kopce, louky a také lesy a teď je na nás, jak se k tomu
postavíme a využijeme k naší spokojenosti. A přitáhneme sem lidi, kteří by pokračovali v tom, co tady
zanechali naši předkové a samozřejmě i ta naše generace.

Anketa ke změně územního plánu
Které služby v obci chybí a jaké změny navrhujete?
• Letní zahrádka s občerstvením pro cyklisty / turisty
• Holič / kadeřník
• Častější vyvážení popelnic
• V letních měsících v obci a i v okolních obcích chybí bazén

– 4x
– 2x
– 2x

Další náměty:
• Více propagovat obec v rámci cestovního ruchu
• Využití vyhlídkového místa na Pochylci – např. jednoduchá rozhledna a naučná stezka k ní o historii obce
• Lepší zázemí pro Obecní úřad
• Minimuzeum
• Zamezit jízdu a parkování na chodnících.
• Žádost o zajištění podstatně většího objemu kontejnerů na tříděný odpad, umístění kontejnerů v centru je
dostačující
• Stojany se sáčky na psí exkrementy
• Stojany u cyklostezky s reflexními prvky
• Je spousta obcí, které by nám mohly závidět

Výtah z usnesení veřejné schůze zastupitelstva dne
5. 11. 2019
Zastupitelstvo schválilo:
• odkup pozemků p.č.st. 24/1 a st. 122 spolu se stavbou občanské vybavenosti č.p. 40 na nich stojící, a dále
pozemku p.č. 2347, vše v k.ú. Sušice
• dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu zemědělských pozemků Obce Sušice na k.ú. Sušice, Oldřichov, Radslavice
a Pavlovice u Přerova mezi Obcí Sušice a Moravskou zemědělskou, a.s. Prosenice
• uzavření dodatku ke Smlouvě o dopravní obslužnosti mezi Obcí Sušice a Olomoucký krajem
• zrušení obecně závazné vyhlášky Obce Sušice č. 4/2010 o poplatku ze vstupného, a to bez náhrady

Výtah z usnesení veřejné schůze zastupitelstva dne
5. 12. 2019
Zastupitelstvo schválilo:
• záměr převzít pozemky: p.č. 2034/2, p.č. 2034/4, p.č. 2035/2 – vše koryto vodního toku umělé, a dále p.č.
1366/2 orná půda a p.č. 1369/2 ostatní komunikace
• dodatek ke smlouvě o sběru, likvidaci a odvozu komunálních odpadů s firmou SUEZ ve znění svozu
ve frekvenci jedenkrát za měsíc
• změnu obecně závazných vyhlášek k datu 1. 1. 2020 – o místním poplatku ze psů, – o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, –
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
• odměňování zastupitelů při pracích konaných ve prospěch obce jednotnou sazbou 120 Kč/hodinu (stejně
tak kdokoliv z obce bude mít zájem pomoci s činnostmi v obci, bude přijat a odměňován za stejných
podmínek)
• plán inventur majetku Obce Sušice ke dni 31. 12. 2019 a složení inventarizačních komisí

Historická zamyšlení nad novými nálezy
V současné době se často stává, že potkáváme
na polích nadšence, kteří zdánlivě bezcílně
pobíhají a mávají kolem sebe takovým
neforemným klackem. Občas se sehnou
a lopatkou rozryjí zem a následně jamku
zhnuseně zahrnou. Jsou to hledači kovových
artefaktů, říká se jim detektoráři. Několik
z nich, spolupracovníků Muzea Komenského
v Přerově, se vydalo hledat i do okolí naší obce.
Vydal jsem se s nimi na malou procházku
a sondoval, jaké že to „poklady“ nacházejí.
Uvádím tři zajímavosti: Jako první je to
odznáček, který byl vydán u příležitosti
slavnostního otevření vodovodu v Sušicích
(psali jsme o něm v minulém vydání). Byl
nalezen na poli u Radslavic, je ve špatném
stavu, v současné době je v péči
spolupracovníků Muzea Komenského Přerov.
Jako další je mosazná plaketka, kterou si
hospodáři, krásně vyleštěnou, zdobili své
postroje, vozy a další majetek. Bylo na ní jméno
a adresa majitele. Plaketka byla nalezena
v Krouhách a je na ní jméno Metoděj Tihelka,
Sušice 32. Je dosti poškozená a zpřehýbaná.
O majiteli víme, že se narodil roku 1875
Františku a Marii Tihelkovým. V roce 1910 je
uváděn jako majitel gruntu č. 32 v Sušicích.
Nevíme přesně co se stalo, ale v roce 1911
přesídlil do Radslavic. Článek o něm napsal,
jakožto odpověď na jeho nepravdivé nařčení,
tehdejší starosta Radslavic Jaroslav Dostalík a je
otištěn v „Přerovském obzoru“, čísle 17 ze dne
24. dubna 1914. Píše se zde o něm, že přišel v
roce 1911 se svou rodinou, nemoha v Sušicích
nalézti bytu. V článku je charakterizován jako
sociální demokrat, volnomyšlenkář, který chtěl
dokonce roku 1913 vystoupiti z církve. Snažíme
se najít o jeho životě něco více. Je to ukázka,
jak pátrání po původu zcela malicherné věci
přináší zajímavý náhled do života a osudů
našich předků. Plaketka je nyní v péči
odborných pracovníků, aby jí byl navrácen,
alespoň částečně, dávný tvar a lesk.

Jako poslední je to opět odznáček. Je ze zde
uvedených předmětů v nejlepším stavu. Byl
nalezen na poli pana Ladislava Holešínského
za školkou. Má výšku 33 mm a nese nápis:
10. června 1923 Otevření hasičského skladiště
ve Veselíčku a dále heslo: Bohu ku cti, bližnímu
ku pomoci. Na zadní straně je i jméno výrobce:
Firma PATENT Karnet@Kyselý v Praze
na Žižkově. Odznáček je nyní u pracovníků
Muzea Komenského v Přerově.
To je pár slov k několika maličkostem, které
jsou vlastně pouhým „smetím“, ale přesto
přinášejí náhled do naší minulosti...
Ing. Bohumil Gibala

INFORMAČNÍ SERVIS
Pozvánky na nejbližší akce:
28. prosince od 9 h. – Vánoční turnaj ve stolním tenise – pořádá Spolek za krásné Sušice v sále bývalého
pohostinství neboli ve Spolkovém domě
30. prosince od 18 h. – Veřejná schůze zastupitelstva
31. prosince – Silvestrovský pochod kolem Sušic – pořádá Sokol Sušice
31. prosince – Silvestrovské posezení ve Spolkovém domě – pořádá Spolek za krásné Sušice
23. ledna – cestovatelská přednáška pana Ivo Dokoupila o Banátu – České vesnice na území Rumunska
a Srbska – pořádá Spolek za krásné Sušice
7. února – Sokolský ples – pořádá Sokol Sušice
8. nebo 9. února – Maškarní ples – pořádá MŠ Sušice
22. února – MASOPUST – posezení s maškarami a občany ve Spolkovém domě u kytary a harmoniky
(čepování piva, občerstvení)
8. března – MDŽ – posezení u melodií ADELE a dalších světových melodií v podání Kristýny ŠEBKOVÉ z Brna –
pořádá Spolek za krásné Sušice

Poděkování
Obecní zastupitelstvo děkuje všem, kteří připravili a celý den vedli vánoční dílničky a na
závěr prezentovali výstavku všeho vyrobeného – do vánočního repertoáru přibyla i výzdoba
autobusové zastávky  Občanům děkujeme za hojnou účast na slavnostní rozsvěcení
vánočního stromečku!

INFORMAČNÍ SERVIS

Svoz odpadů – nejbližší termíny
úterý
úterý
úterý

14. ledna 2020
11. února 2020
10. března 2020

Obecní knihovna
Provozní doba
středa
17:00 - 19:00

Kontakt: Libuše Konupčíková - tel. 581 332 269

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

6:30 - 9:00
6:30 - 10:30
6:30 - 10:30
6:30 - 9:30

Kontakt: 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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