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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, rodáci, příznivci, náhodní
čtenáři,
vychází další číslo našeho sušického občasníku.
Ustává, alespoň doufáme, doba tvrdých opatření
a my se pomalu navracíme k tomu běžnému,
pomalu už zapomenutému životu. A také se těšíme
ze slunečních teplých předletních dní. Příroda nám
ukazuje svou příznivější a přátelštější tvář.
À propos, příroda – neměli bychom také my jí
ukázat svou lepší, přátelštější tvář? Svým vztahem
k ní, k její ochraně a pomoci v těžkých chvílích, ve
kterých ji svým necitlivým a bezohledným
přístupem často ubližujeme. Pokud se pozorně
díváme kolem sebe, vidíme až neuvěřitelné věci.
Hrdě se bijeme v prsa a pyšníme se propracovaným
systémem třídění odpadu. Máme krásné, velké,
různě barevné a popsané kontejnery na jednotlivé
druhy. Ale stejně se najdou osoby, které sice odpad
doma roztřídí, ale potom vhodí do jiného
kontejneru. Znehodnotí tím snahu ostatních.
A nám přibude další problém: jak to opět roztřídit.
A věřte, že to není příjemná a jednoduchá věc.
Nedávno jsem lovil z kontejneru na papír vysypané
plechovky a skleněné lahve… V této souvislosti
děkuji všem, kteří se zapojili do akce Ukliďme
Česko a v okolí obce sbírali odpadky i v době, kdy
společné aktivity nebyly možné.

Také bychom se měli zasadit o záchranu a ochranu
těch několika málo přírodních lokalit, které
ve svém okolí máme. Nejsou to lokality plné
nějakých unikátních rostlin a živočichů, ale unikátní
lokality plné méně obvyklých rostlin a živočichů.
Jedná se zejména o Pochylec, temeno kopce
pokrytého teplomilnou a suchomilnou květenou
plnou různobarevných motýlů, včel, čmeláků
a broučků. Krásně kvetoucí louka září různými
květy a voní mateřídouškou. Bohužel o část lokality
jsme necitlivým zásahem majitele už přišli.
Nebudeme mít okraj lesa s květinami a motýly, ale
vysoký neprůhledný plot a za ním unifikovaný
trávník bez života…
Na lokalitu Pochylce jsme nechali vypracovat
odbornou studii, která by měla zmapovat to, co
ještě zůstalo a co musíme zachovat pro budoucí
generace. Zájemce seznámíme s výsledky formou
přednášky v sále Obecního domu v hodovou
sobotu 3. července 2021. Tímto bych chtěl všechny
občany pozvat na letošní hodové slavnosti, které
se budou konat první červencový víkend.
Možností vzájemného setkávání a společné zábavy
jsme věru za poslední měsíce neměli mnoho,
pojďme to napravit! Podrobný program hodů
najdete na předposlední straně tohoto zpravodaje.
Nechť Vás všechny zdraví, optimismus a dobrá
nálada neopouští.

Ing. Bohumil Gibala
starosta obce

Památné a významné stromy v katastru obce Sušice
V našem okolí jsou stromy, které svým věkem nebo mohutností přitahují naše pohledy a vzbuzují úctu
i obdiv. Některé vyrostly samy, jiné byly vysázeny na význačných místech, aby se staly zdaleka viditelným
mezníkem odolávajícím času i nepřízni živlů i člověka.

Začněme u té nejvýznačnější: „Sušické lípě“.
V roce 1963 bylo budováno elektrické vedení
vysokého napětí 2x220 kV z Rozvodny
Prosenice přes katastry obcí Prosenice, Osek
nad Bečvou a Sušice. Před vánoci toho roku se
sušičtí občané náhodou od zaměstnanců
Elektrovodu Bratislava dověděli, že po svátcích
skácí staletou lípu u bývalého koryta Bečvy
„Na Přítrži“, která stojí v trase plánovaného
vedení. Zpráva vzbudila v obci pozdvižení,
neboť o tomto záměru nikdo nevěděl.
Rozhořčení mezi Sušickými nakonec vyústilo
v rozhodnutí skácení lípy zabránit. Za občany
napsali dne 25. prosince 1963 stížnost Miroslav
Caletka a Josef Hradilík a adresovali ji nejen
firmě Elektrovod Bratislava, ale i Okresnímu
národnímu výboru – školskému odboru Přerov,
Vlastivědnému ústavu Přerov a Josefu
Dostálovi, konzervátorovi památkové péče
Přerov. Všechny tyto protestní aktivity, které
pokračovaly až do května 1964, nakonec
dospěly k návrhu vedení trasy odklonit tak, že
se přemístí dva stožáry mimo původní přímou
trasu a tím zůstane lípa zachována.
Jak běžel čas, lípu postihl požár (v září 2005),
dutý kmen stromu je od té doby zatěžován
mohutným větvovím. Aby nedošlo k rozlomení
stromu, jsou kráceny kosterní větve a jsou také
svazovány. Doufejme, že i nadále bude
v platnosti pod stromem umístěná informační
tabule s tímto textem: „Lípa malolistá je
památným stromem (vyhlášena 9. července
1996), který má obvod kmene 580 cm, výšku
24 m, šířku koruny 22 m a její stáří je
odhadováno na 260 let.“
Dub letní, který původně vymezoval hranice
katastrů Oseka a Sušic na břehu „Staré Bečvy“
u oldřichovského rybníka, je dalším
významným stromem. Po oddělení Oldřichova
od Sušic byla nově stanovena i katastrální
hranice mezi oběma obcemi a ta nyní prochází
cca 1,5 m od dubu. Vyznačuje tedy „trojný
bod“ katastrálních hranic. Obvod kmene byl
změřen na 415 cm, výšku odhadujeme
na 15 m.
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Památné a významné stromy v katastru obce Sušice
Stromem vyznačujícím hranici katastru obcí
Sušice a Pavlovice u Přerova je lípa malolistá
na „Přísahanci“. Je vysazena na lomu
katastrální hranice mezi naší obcí a k.ú.
Prusínky, dnes součástí Pavlovic u Přerova.
Přibližně do roku 1848 se v tomto prostoru
nacházel les a hranice vytyčovaly stromy,
značky nebo kameny. Po tomto roce byl les
vykácen a nově získané pozemky byly
přeměněny v pole a louky. Nebylo to šťastné
řešení – již v roce 1870 došlo k mohutnému
sesuvu, zcela zničeno bylo více než 3 hektary
půdy a celá oblast získala jiný reliéf.
Nejdůležitější hraniční body byly zřejmě
pevně označeny již před kácením, např.
vysazena lípa, další lomový bod byl osazen
hraničním kamenem (tento byl v roce 2015
neznámými osobami odcizen). Z údajů o lípě
máme pouze několik řádek v kronice Dr.
Matušíka. Zápis je z let 1974 / 1975 a praví se
v něm toliko, že lípa „má obvod 275 cm,
výšku cca 12 m a stáří 150 let“. V roce 2018
byl naměřen obvod kmene 324 cm, přírůstek
za 43 let činí cca 50 cm. Požádali jsme
o zařazení této lípy mezi památné stromy,
v současnosti probíhá řízení. Provádíme
pravidelné prohlídky zdravotního stavu
a zajišťujeme její údržbu a úpravy.

Další lípou, ohraničující katastrální území, je
dnes již pouhé torzo z kdysi mohutné lípy
malolisté a malý obrázek Panny Marie
Svatohostýnské vedle cesty z Pavlovic nahoru
směrem na Lhotu a Kladníky. Tato lípa byla
zřejmě větší a starší než lípa na „Přísahanci“.
Byla nejenom hraničním stromem, ale
i orientačním bodem na křižovatce dvou cest.
Jedna vedla po hřebeni kopce z Pavlovic
do Hlinska, druhá ze Sušic nahoru kolem lípy
na „Přísahanci“ dále směrem na Lhotu
a Kladníky. Tyto cesty jsou dnes již povětšinou
rozorány, zůstala pouze asfaltová okreska.
K této lípě se váže i několik pověstí, které
zachytil páter Přikryl v Záhorské kronice.
Leckteří ještě tuto lípu pamatují, mívala dva
kmeny a uvnitř byla dutá. Jednou za bouřky
do ní uhodil blesk, lípa se zlomila a postupně
odumírala. Dnes ze zbytků pařezu vyrůstá jen
několik pokroucených větví. Toto místo by si
zasloužilo výsadbu stromu nového.
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Památné a významné stromy v katastru obce Sušice
Další tři lípy máme přímo v obci: nejstarší z nich je
lípa malolistá, která byla vysazena dle zápisu
v Pavlovské kronice 4. července 1920 při odhalování
pomníku padlým. Lípa byla nazvána lípou svobody.
Při příležitosti odhalení pomníku byla zároveň
sloužena česká mše J. R. Stejskala (Josef Rostislav
Stejskal byl jeden ze zakladatelů Církve
československé husitské).

V Masarykově sadu jsou vysazeny nově dvě lípy
malolisté: jedna je nasazena u příležitosti přelomu
tisíciletí, je tedy nazvána lípou milénia, druhá byla
nasazena u příležitosti stého výročí založení naší
republiky a je tedy nazvána lípou republiky.

Výtah z usnesení veřejné schůze zastupitelstva
ze dne 9. 6. 2021
Zastupitelstvo schválilo:
• přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na pořízení, technické zhodnocení, nákup věcného vybavení
a služeb, oprav požární techniky, vše k zajištění akceschopnosti Sboru dobrovolných hasičů Sušice v částce
13 900 Kč
• zajištění průběhu a program hodových slavností ve dnech 2.–4. července 2021
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Historické okénko
Jak pan revírník Matějíček zbohatl
Za dávných časů bylo peněz málo, za to platily mnoho. Groš byl vzácný. Tehdá chodili chudí lidé
na práci do Lipníka, říkalo se tomu, že jde "pilíře podpírat". Dělníci stáli u kašny neb u některého pilíře
podomí, až je někdo najal do práce. Jednou se vypravili z Pavlovic tři muži: podpírat pilíře v Lipníku.
Když přišli do Škařince, kde stáli tři věkovité duby, spatřili uhlí doutnat uprostřed. Bylo ještě šero,
avšak nasnídavše se doma, rychle nacpali fajky a uhlím si zapálili. Když došli k Hlinsku, stál na kraji
lesa "mládenec", t.j. lesní příručí z Lipníka a žádal je, aby mu zakřesali do fajky. Litovali, že mu
posloužit nemohou, ale pravili, že ve Škařinci pod třemi duby byl složený oheň a uhlí je tam dosti.
Mládenec přišel k ohnisku, a zapáliv dýmku usedl, aby si od dlouhé pochůzky odpočinul, únavou přišla
na něho dřímota, dýmka mu vypadla z úst a tak usnul - procitnul, když slunce vysoko stálo. Vyskočil
rychle, nacpal dýmku a přijda k ohnisku, hledal uhlík. Užasl. Uhlí ani popele tam nebylo, ale samé
lesklé zlato. Našel poklad. Sebral vše a odnesl domů.
Po letech přijeli ti samí muži s povozy pro dříví do Paršovska. V horách volali po lesnicku: "Hú, hú!", až
se jim ohlásil sám pan myslivec. Když se uvítali, poznal ty tři muže, co šli do Lipníka podpírat pilíře.
Obdaroval je, počastoval a dříví za ně zaplatil sám. Vždyť ho poslali pro uhlík do Škařince, kde našel
poklad.
Škařinec je krásné pole v lány rozdělené mezi lesy "Libuší" a "Páleninou". Od Páleniny přes Škařinec,
kde byl dříve les, táhnou se podél dědiny Prosínek mohyly pravěké až do Libuše, kde jsou pod nimi
pochováni slavní lidé ze zašlé hradní osady "Obránska" nedalekého. Nyní jde uprostřed nová silnice
od Týna a Lhoty a na třetí tabuli zadního pole ve Škařinci posud se rýsuje obrovská mohyla, pod níž je
asi pochován pohádkový král z Obránska.
Nyní je Obránsko polem. Pověst o tom zašlém městě pravěkém žije posud v Kladníkách a při
procházení po podzimním hlubokém orání po deštích, nalezl jsem asi sedmdesát celých a úlomků
kamenných obuchů a seker z mladší doby kamenné, které jsou uloženy ve vlasteneckém muzeu
v Olomouci.
Pověst vyšla v Záhorské kronice v listopadu 1906.

Blahopřejeme
Za obec Sušice si dovolujeme pogratulovat a popřát hodně zdraví, štěstí a další dlouhá léta strávená
se všemi námi v Sušicích těmto jubilantům:
paní Libuše Kretková – oslavila 75. narozeniny v dubnu
pan Zdeněk Matyáš – jako nejstarší občan Sušic oslavil 95. narozeniny v květnu
paní Marie Dudová – oslavila 75. narozeniny v květnu

Opustili nás
V měsících lednu a únoru tohoto roku nás opustili tito občané Sušic:
pan Eduard Duda ve věku nedožitých 77 let
pan Bohumil Jančík ve věku 86 let
pan Ing. Pavel Holešinský ve věku 77 let
pan Antonín Skopal ve věku nedožitých 80 let
Čest jejich památce!
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Výtah z usnesení veřejné schůze zastupitelstva
ze dne 7. 12. 2020
Zastupitelstvo schválilo:
• Dar Domu Alfreda Skeheno Pavlovice u Přerova
• Cenový výměr stočného na období od 1.1.2021 na výši 10 Kč / m3
• Rozpočet PO MŠ Sušice na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu PO MŠ Sušice na období 2021–2024
• Odměňování zastupitelů při pracích konaných ve prospěch obce jednotnou sazbou 120 Kč/hodinu.
• Plán inventur majetku obce Sušice ke dni 31. 12. 2020 a složení inventarizačních komisí

Výtah z usnesení veřejné schůze zastupitelstva
ze dne 29. 12. 2020
Zastupitelstvo schválilo:
• rozpočet obce Sušice na rok 2021
• dar Moravské Veselce, z. s.

Výtah z usnesení veřejné schůze zastupitelstva
ze dne 2. 2. 2021
Zastupitelstvo schválilo:
• uzavření „Dodatku č. 1“ ke smlouvě o poskytnutí dotace v programu „Program podpory kultury
v Olomouckém kraji v roce 2020“ na akci „Historické osídlení kolem Sušic u Přerova – výzkum
a prezentace“
• podání žádosti o dotaci z prostředků Olomouckého kraje v dotačním programu „Program na podporu
Jednotek sboru dobrovolných hasičů (JSDH) 2021“ na akci „Pořízení dopravního prostředku pro JSDH
Sušice, okr. Přerov“ a na akci „Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného
vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Sušice u Přerova“
• záměr převzít parcelu p. č. 1895 – ostatní komunikace – k.ú. Sušice u Přerova

Výtah z usnesení veřejné schůze zastupitelstva
ze dne 29. 4. 2021
Zastupitelstvo schválilo:
• závěrečný účet Obce Sušice za rok 2020 spolu se všemi podklady a písemnostmi tvořícími účetní uzávěrku
k 31. 12. 2020 a dále závěrečnou zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad
a opatření
• účetní uzávěrku PO MŠ Sušice spolu se všemi podklady a písemnostmi tvořícími její součásti a rozdělení
hospodářského výsledku, a to k datu 31. 12. 2020
• schválení podmínek přijetí dotace na nákup hasičského auta a zároveň závazek obce dofinancovat rozdíl,
za kterou se toto hasičské vozidlo zakoupí a výší obdržené dotace na vozidlo
• záměr převzít pozemky: ideální poloviny parcel p. č. 2278/1 – trvalý travní porost o rozloze 3 373 m2
a 2278/2 – les o rozloze 170 m2, vše v k. ú. Sušice u Přerova
• záměr jednat s majiteli pozemků p.č. 118/1, 120/2, 121/2, 122/2, 123/2, 125/2, 125/4, vše v k. ú. Sušice
u Přerova o odkoupení částí těchto parcel tvořící přístupovou cestu ke stávajícímu zemědělskému
středisku
• záměr jednat s majitelem o ceně podílu ve výši 3/12 u pozemku 199/6 – zastavěný pozemek o rozloze
93 m2 a podílu ve výši 3/12 u pozemku 201/5 – zastavěný pozemek o rozloze 96 m2, vše v k. ú. Sušice
u Přerova
• žádost o dar ZO ČSV Přerov I
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INFORMAČNÍ SERVIS
23. června 2021 od 16 h. – Komplexní pozemkové úpravy – úvodní jednání spojené s volbou sboru zástupců
2.–4. července 2021 – PRAVÉ SUŠICKÉ HODY
pátek 2. července 2021
20:00 tradiční hasičská předhodová zábava – skupina Brixenband

sobota 3. července 2021
14:00 – 18:00 – přednášky v sále Obecního domu
Rostliny a živočichové na Pochylci – přednáška o floře a fauně na kopci nad vesnicí, přednášející
Mgr. Monika Mazalová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
Pravěké až středověké osídlení katastru obce Sušice u Přerova – přednáška o archeologických výzkumech
a nálezech v okolí obce, přednášející Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D., Muzeum Komenského v Přerově
neděle 4. červenec 2021
8:00 hodový budíček Moravské Veselky
9:00 slavnostní hodová mše svatá
14:00 – 19:00 – hodová veselice s vystoupeními Moravské Veselky, LEO Expresu, Hanáckého mužského
pěveckého sboru Rovina, Věrovanky a Sester v akci

Děkujeme všem účastníkům brigády, která se konala v sobotu
12. června 2021, za pomoc s předhodovým úklidem!

SMĚJEME SE S LUBOMÍREM DOSTÁLEM

Kreslíř Lubomír Dostál nabízí na YouTube kanálu pod jménem "Lubomír Dostál - Kreslení s dětmi" kreslené výchovné
projekty. Zkuste se na některé podívat a pod jeho vedením si i zakreslit.
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INFORMAČNÍ SERVIS
Svoz odpadů – nejbližší termíny
pondělí
pondělí
pondělí

12. července 2021
9. srpna 2021
6. září 2021

4. října 2021
1. listopadu 2021
29. listopadu 2021

Smíšené zboží
Obvyklá prodejní doba:
pondělí
6:30 – 9:00
úterý a pátek 6:30 – 10:30
14:00 – 16:00
středa a čtvrtek 6:30 – 10:30
sobota
6:30 – 9:30
Kontakt: Pavla Králová – tel. 605 319 837

Pohostinství Obecní dům
Plán provozní doby:
letní období: květen – září
čtvrtek – neděle 17:00 – 22:00
zimní období: říjen – duben
každý pátek
17:00 – 22:00
Kontakt: Spolek Za krásné Sušice https://www.susiceuprerova.cz/spolky/spolek-za-krasne-susice

Obecní knihovna
Obvyklá provozní doba:
středa
17:00 – 19:00
Kontakt: Libuše Konupčíková – tel. 581 332 269

Obecní úřad
Sušice 63, 751 11 Radslavice
Tel. 581 791 039
E-mail: ou-susice@seznam.cz
www.susiceuprerova.cz
Úřední dny:
úterý a čtvrtek 8:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Aktuální informace si můžete nechat zasílat e-mailem nebo formou SMS (v tomto případě je
potřeba na obecním úřadě vyplnit a podepsat souhlas).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sušický zpravodaj 1/2021
Vydává Obec Sušice, Sušice 63, 751 11 Radslavice (IČ 00636606) s periodicitou nejméně 2x ročně.
Periodický tisk územního samosprávného celku MK ČR E 23806.
Toto číslo vyšlo 17. června 2021.
Podněty ke Zpravodaji zasílejte na e-mailovou adresu Obce Sušice: ou-susice@seznam.cz.

8

