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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, rodáci, příznivci, náhodní čtenáři,
na dveře již klepe paní zima a neodbytně se hlásí o své
místo na postu vládkyně. Vkrádá se do ulic i domů, hlásí
se ranními mrazíky i chladnou mlhou. A také se ptá, jak
jsme se na ni připravili v době letní a podzimní. Nutí nás
zamyslet se nad uplynulým rokem, nad svými
předsevzetími i činy, úspěchy i prohrami. Ale také nás
nutí připravit se na rok příští, stanovit si cíle a úkoly,
posoudit, jaké máme možnosti a co lze očekávat od
nového vedení státu, co nám přinese stále se cyklicky
vracející koronavir a opatření s ním související.
Ohlížíme-li se za tímto končícím rokem a provádíme-li si
takovou malou inventuru toho, co se v obci podařilo,
vidíme spoustu věcí, které jsme realizovali: Hned
v prvních lednových dnech byl vyměněn nefunkční
plynový kotel v obchodě (v hodnotě 70 tis. Kč). V dubnu
byla dokončena nejrozsáhlejší akce – rekonstrukce
čistírny odpadních vod v celkové hodnotě 3,2 mil. Kč
(spolu s ní byly nově osazeny česle zachytávající
splaveniny za 78 tis. Kč). Dále byla dokončena
rekonstrukce tenisového kurtu za celkem 1,1 mil. Kč a
následně jsme provedli opravu opěrné zdi a ochranných
sítí hřiště za 215 tis. Kč. Oprava nátěrů a maleb kaple
přišla na 40 tis. Kč, nátěr střechy Obecního domu na
240 tis. Kč, čištění vodojemu 30 tis. Kč, opravy
vodovodního řadu, výměna sekčních ventilů a výměna
vodoměrů celkem za 275 tis. Kč, výměna svítidel a
instalace sloupových pojistek na veřejném osvětlení
50 tis. Kč. K tomu je třeba připočíst částku splátky
Obecního domu, která pro letošek činí 600 tis. Kč. Jsou

zde ještě i drobnější částky akcí, které byly částečně
hrazeny z dotací, a to nákup dataprojektoru spolu
s plátnem, nákup vysílačky pro hasiče či pokračující
archeologický průzkum v okolí obce a i vydání brožury.
Připravujeme i plán na příští rok. Ekonomická situace
celého státu není zcela růžová a veškerá rozhodnutí
vlády jsou značně nepředvídatelná. Pro příští rok
v návrhu rozpočtu máme z větších akcí pouze nákup
dopravního automobilu pro hasiče a pokračování
výměny vodoměrů. Vše ostatní, ať už investiční či
rekonstrukční akce, budeme provádět dle vývoje
situace, finančních a dotačních možností.
Tento rok je také jedno drobné výročí, které si
připomínáme. Je to již 125 let od doby, kdy naši
předkové vybudovali pro vzdělávání mládeže budovu
školy. Čin jistě záslužný a nadčasový, i když původní
záměr a funkce jsou dnes již jiné – budovou zní hlasy
těch nejmenších, kteří se na svá léta školního
vzdělávání teprve těší a připravují. V tomto zpravodaji si
připomeňme léta minulá krátkým průřezem událostí a
dějů od začátku budování až po současné dny.
Nechť Vás všechny zdraví, optimismus a dobrá nálada
neopouští.
Ing. Bohumil Gibala
starosta obce

125. výročí založení sušické školy
V budově sušické školy je umístěna pamětní deska nesoucí tento nápis:
„Budovu tuto věnovala ku vzdělání mládeže obec Sušice, Oldřichov 1896.“
Dne 6. prosince 1892 rozhoduje obecní výbor, má-li
se stavět škola v Sušicích nebo má-li se přispět na
rozšíření školy v Pavlovicích. Pěti proti třem hlasům
schváleno postavit školu v Sušicích. Avšak až
12. prosince 1895 schválil obecní výbor stavební
místo pro stavbu školy, a to na místě, kde stála
obecní pastouška a scházející plocha se měla
odkoupit ze zahrady Antonína Vaculíka č. 24 za obnos
675 zlatých. Dne 25. října 1896 byla nová školní
budova slavnostně vysvěcena a od 1. listopadu
téhož roku se zde začalo vyučovat.
Na této jednotřídní škole postupně vyučovali:
- zatímní správce Josef Tomčík (11/1896–2/ 1897)
- definitivní správce Jan Matulík (3/1897–7/1905),
který pak odešel do Pavlovic.
- zatímní správce Emil Vomela (9/1903–2/1904)
- definitivní správce Karel Obrtel (3/1904–8/1921),

kdy odešel na 5-ti třídní školu do Hulína. Za něho byla
jednotřídka pro veliký počet dětí rozšířena roku 1910
na dvojtřídku.
Už v prosinci 1905 okresní školní rada v Přerově
nařídila, aby se učinily kroky k rozšíření školy na
dvojtřídku. Místní školní rada zaujala dne
11.
prosince
1905
souhlasné
stanovisko,
ponechávajíc další kroky obecnímu výboru. Dne
5. května 1909 oznamuje okresní školní rada
v Přerově místní školní radě, že zemská školní rada
výnosem ze dne 19. dubna 1909 č. 8719 povolila
rozšíření školy na dvojtřídku a zřizuje při ní místo
nadučitele a učitele II. třídy, pro kterouž druhou
osobu učitelskou jest se místní školní radě postarat o
naturální byt.

Školní fotografie z roku 1948 zahrnující žáky 1. a 2. ročníku obce Sušice a Oldřichov. Na snímku jsou v horní
řadě ředitel Oldřich Chrapek a učitelé Josef Makovička a Zdena Hladká. V dolní řadě mezi chlapci najdete
zleva: Aloise Jemelku, Jiřího Holého, Františka Ondruška, Antonína Pilného, Víta Pospíšilíka, Františka Matušíka
a Antonína Skopala. V ročnících převažují dívky, které jsou v 2. a 3. řadě.
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Aby mohla být přístavba školy uskutečněna,
vykoupila obec domek č. 22 od Aloise Holého, který
zbořila. Dne 24. ledna 1910 schválila úřední komise
plány pro přístavbu školy. Dne 23. února 1910 byla
přístavba školy zadána staviteli Eduardu Veselskému
z Přerova, za obnos 10 600 korun, k níž za pěkného
počasí již v prvních březnových dnech byly kopány
základy. Stavba pak rychle pokračovala. Za jednání o
přístavbu dostal se správce školy Karel Obrtel do
konfliktu s občany, takže onemocněl a dostal pak od
zemské školní rady půlroční zdravotní dovolenou.
Dne 11. července 1910 vykonána byla úřední
kolaudace přístavby školy. V květnu 1910 bylo
pořízeno na školní zahradě nové tělocvičné nářadí
nákladem 200 korun (bradla, hrazda, šplhadla). Když
v únoru 1910 dostal Karel Obrtel zdravotní
dovolenou, byl po tuto dobu výpomocným správcem

školy zatímní učitel v Tovačově František Janda, který
vyučoval ještě na jednotřídce do 15. července 1910.
Karel Obrtel byl jmenován okresní školní radou
v Přerově nadučitelem (23. listopadu 1910) proti vůli
místní školní rady v Sušicích a František Janda byl
zprvu zatímním a od roku 1911 definitivním učitelem.
Za I. světové války musel nastoupit vojenskou službu,
takže se pak na škole vyučovalo polodenně. Až
teprve od 17. září 1917 byla přidělena výpomocně
k liternímu vyučování učitelka Alena Mikešová
z Oseka, která zde působila až do konce ledna 1919,
kdy se vrátil z vojny učitel František Janda.
O velikonocích roku 1919 onemocněl recidivou
malárie, kterou se nakazil za války na italské frontě, a
proto dostal až do konce školního roku zdravotní
dovolenou. Po tuto dobu jej ve škole zastupoval
výpomocný učitel Jaroslav Matulík z Pavlovic.

Ukázka zápisu v třídní knize z prvního týdne vyučování v sušické škole.
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Úvodní kapitola ze Školní kroniky založené panem Františkem
Jandou v roce 1932
Sušice náležely pod vrchnostenský úřad v Tršicích; když pak zřízena byla hejtmanství, připadly k hejtmanství
Kroměřížskému, zřízením pak hejtmanství Přerovského, připadly k tomuto.
Přiškoleny byly k Pavlovicím, kam i pod farnost doposud náležejí.
Jelikož však vzdálenost ze Sušic a zvláště z malé kolonie „Ulrychov“ byla dosti značná, čímž docházka dítek do
školy velmi se stěžovala, umínilo si občanstvo Sušické zříditi samostatnou školu. I žádala obec o vyškolení
z Pavlovic a o zřízení samostatné školy. Po příznivém vyřízení žádosti této přikročeno ku zakoupení vhodného
místa pro školu. Tři místa byla vyhlédnuta k tomuto účelu:
1. pozemek parc. č. 1877 náležející Eduardu Jemelkovi.
2. pozemek parc. č. 2155 a 2156 náležející Tobiáši Zlámalíkovi a Čeňkovi Hradilovi.
3. pozemek náležející Antonínu Vaculíkovi a obecní pastuška č. 23.
Za nejvhodnější uznáno a schváleno c. k. okresním hejtmanstvím ze dne 20. listopadu 1895 bylo místo i
posléze uvedené. I odkoupeno jest od Antonína Vaculíka za 675 zl. Majíc tedy pozemek zakoupený, podalo
představenstvo žádost k c. k. okresnímu hejtmanství o povolení ku stavbě; stavba školy povolena přípisem ze
dne 27. dubna 1896. Tu ukázala se obětavost pokročilého občanstva; nelitovali ni nákladu, ni vlastní práce,
aby dítkám svým postavili skvostný stánek, odkud čerpali by nejen vědomosti, ale kde mají býti vychováváni
charakterové, kteří by byli ku cti a chloubě obci této.
Plány navrhl a kreslil Fr. Pivný, zednický mistr z Přerova, práci zednickou provedl Cyril Vebelský, zednický
mistr z Přerova, práci stolářskou Rajmund Černocký z Lipníku, práci klempířskou Jan Galaš z Lipníku, práci
tesařskou Theodor Koudelka z Výklek, práci pokrývačskou Josef Zedek z Výklek, práci natěračskou Josef
Stýskal z Přerova, práci zámečnickou Edmund Zezula z Přerova, práci sklenářskou Alois Zdařil z Přerova, práci
kamenickou Josef Ekart ze Štípy.
Po dokonané stavbě a po kolaudování školy dne 1. října 1896 připravovala se obec ku důstojnému svěcení
nové budovy.
Na staveništi dříve opuštěném zdvihá se nyní milá kaplička vědy pěkné jako na sloupku; vyběhla si na
povýšené místo v obci, aby odtud shlédla celé své působiště, aby zde byla na stráži a bděla nad budoucností a
pokrokem milených svých budovatelů. Stojí si statně a vypjatě vědoma svého úkolu a pohlíží jasným čelem
svým do světa a do budoucnosti. A v den slavnosti 25. října 1896 teprve vypjala hlavu výše, opentlenou
prápory barev národních a říšských, opásala se vonným věncovým chvojím, pozastrkala si vonného kvítí za
pás, že byla jako panenka ve svátečním šatě. Večer před slavností zazářila radostně všemi svými okny,
vyslechla v tichém plesání pěkné fanfáry zdejších hudebníků. Veškera živá obec seskupila se kolem ní, přejíc jí
dobré noci a zdaru k nadcházejícímu dni.
Dne 25. října sloužena v Pavlovickém chrámu páně slavná mše svatá a odpoledne pak posvěcena jest škola
farářem P. J. Vyhnánkem za asistence pana kaplana P. Narcise Malachty. Na to farář uvítal slavnostní řečí
vřele všechny účastníky a naznačil význam školy zvláště co se týče jejího momentu vychovávajícího na základě
náboženském.
Pravý slavnostní okamžik nadešel, když slovutný pan školdozorce milým a důstojným způsobem promlouval o
významu slavnosti, když vřelými slovy uznával péči obce o školu, když laskavými slovy zkušeného pedagoga
k dítkám hovořil, pozývaje je ke konání dobrého a k pilnému učení, když přesvědčivě kladl rodičům na srdce,
by řádně posílali dítky své do školy a nevytrhovali jich z ní před časem.
Byliť všichni posluchači učení i prostí uneseni vroucím a přesvědčivým přednesem p. inspektorovým, který
získal srdce všech nejen sobě, ale i všem těm humánním zásadám, jež vyslovoval.
Vyučování započato dne 1. listopadu. Zatímním správcem školy ustanoven Josef Tomčík, podučitel z Pavlovic,
který vyučoval až do 28. února 1897.
Katechetou ustanoven kaplan P. Narcis Malachta. Dekretem ze dne 3. února 1897 ustaven definitivním
správcem školy Jan Matulík, poduč. ve Vrchoslavicích. Dne 22. dubna vykonána visitace školy c. k. okresním
školdozorcem p. Josefem Šikolou.
Vyučování skončeno 14. července 1897.
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Článek publikovaný v Naší Hané dne 12. dubna 1946.

Krátká zpráva publikovaná v Národních novinách dne 15. května 1909.
Pod ní umístěna zpráva z Naší Hané ze dne 6. června 1945.
Vpravo pak vyhláška publikovaná v Selských listech dne 20. února 1910.
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Současnost sušické školy
V letošním roce si připomínáme 125. výročí, kdy
věnovaly obce Sušice a Oldřichov budovu nynější
mateřské školy (MŠ) k vzdělávání mládeže. Byla
zde otevřena základní škola, později zemědělský
útulek a mateřská škola.
Mateřská škola představuje instituci, která doplňuje
rodinnou péči, vzdělávání a výchovu. Dětem zajišťuje
od útlého věku prostředí s dostatkem všestranných
a přiměřených podnětů k jejich rozvoji a učení.
Provoz MŠ byl zahájen v roce 1956 založením
Jednotného zemědělského družstva (JZD). Při JZD byl
zřízen v době špičkových zemědělských prací
zemědělský útulek, ve kterém o děti zaměstnaných
žen pečovaly pěstounky. I když nebyly kvalifikované
učitelky, byly vybrány z řad maminek, dětem se plně
věnovaly a děti do útulku velmi rády chodily.
Mateřská škola byla vybudována svépomocí
sušických občanů pod patronátem Okresního
stavebního podniku Přerov pro děti ze Sušic a
Oldřichova. Otevřena byla 1. 8. 1967. Ředitelkou
byla jmenována Jarmila Friesová z Přerova. Do
mateřské školy bylo zapsáno 28 dětí. V zimním
období byl provoz od 7 do 16.30 hodin. K mateřské
škole příslušela jedna třída, jídelna, šatna, chodba,
umývárna a menší dvorek. Na vybavení školy a
hračky přispívali rodiče měsíčně částkou 5 korun.
Děti se účastnily veřejných vystoupení pro rodiče
(vánoční besídky, Mezinárodní den žen, v červnu
děti slavily „Dětský den“). Na závěr školního roku si
odnesly vysvědčení a sladké drobnosti. Od roku
1977 se začaly dovážet do mateřské školy obědy
z Radslavic, do té doby děti chodily na oběd domů.
Dne 1. 4. 1976 bylo zřízeno druhé oddělení MŠ.
Výdaje při zřizování financoval národní podnik
Meopta Přerov. V této době byla také otevřena
vlastní jídelna. Provoz MŠ byl od 6.30 do 15.30
hodin. Mateřskou školu navštěvovalo 68 dětí, z toho
polovina byla zaměstnanců Meopty. Učitelky
dovážely a odvážely děti z Přerova autobusem.
V roce 1983 převzala funkci ředitelky paní Jana
Kvasnicová z Přerova. V roce 1984–1985 byla
zahájena rekonstrukce školy. Byly vyměněny
podlahové krytiny, dveře, opravena sociální zařízení,
přestavěna převlékárna pro učitelky. Byla provedena
výměna střechy a udělána nová fasáda celé budovy
i jídelny.
Od 1. 9. 1989 je mateřská škola jednotřídní, druhá
třída se ovšem v tu dobu nezrušila, ale po dohodě
zde byla umístěna na přechodnou dobu
rekonstrukce Mateřská škola Pavlovice. V roce 1990
se obec Sušice osamostatnila a starostou obce byl
zvolen pan Zdeněk Matyáš. Pan starosta se velmi
zasloužil o budovu MŠ i její provoz. Snažil se
mateřskou školu podporovat a modernizovat. Byla
provedena celková rekonstrukce budovy mateřské
školy, její izolace, zavedeno plynové vytápění, nová

fasáda a modernizace vybavení školy i školní jídelny.
V červnu 2001 odešla do starobního důchodu paní
ředitelka Jana Kvasnicová a do doby konkurzu byla
pověřena řízením mateřské školy paní ředitelka
Karla Richterová z Přerova. Po konkurzu byla dne
1. 2. 2002 do funkce ředitelky mateřské školy
jmenována Hana Podmolíková z Oldřichova. Od 1. 1.
2003 je MŠ v Sušicích, na základě novely zákona
564/1990Sb., o státní správě a samosprávě ve
školství, vedena jako právní subjekt. Zřizovatelem
MŠ je obec Sušice.
V listopadu 2002 byl zvolen starostou obce pan Josef
Krátký. V roce 2003 bylo před MŠ a obecním úřadem
zbudováno
parkoviště,
byla
obložena
a
zmodernizována šatna dětí. V roce 2007 byla
zrekonstruována školní jídelna, aby její provoz
odpovídal novým hygienickým normám a
předpisům. Od roku 2014 je starostou obce pan Ing.
Bohumil Gibala. MŠ se postupně stále modernizuje.
V budově byla vyměněna okna a dveře, provedeno
zateplení stropů. Školní zahrada byla vybavena
novými herními prvky. Dále bylo zrekonstruováno
sociální zařízení dětí a šatna. Ve třídě bylo
zbudováno mezipatro, sloužící jako klidový koutek
na prohlížení knih, relaxaci, rozhovory mezi dětmi.
K výuce dětí je MŠ vybavena interaktivní tabulí. Ve
školní jídelně byly v loňském roce vyměněny
podlahové krytiny, zakoupena nová myčka, pračka a
sušička na prádlo.
Nyní je mateřská škola stále jednotřídní. V oddělení
je zapsáno 25 dětí, které docházejí ze Sušic a
dojíždějí z Oldřichova, Oseka nad Bečvou, Pavlovic,
Hradčan, Hlinska, Lhoty i Přerova.
O děti pečují dvě učitelky, asistentka pedagoga,
školnice, vedoucí jídelny a kuchařka. Provoz
mateřské školy začíná v 6.15 hodin a končí 15.45
hodin. MŠ nabízí výuku anglického jazyka, kurz
lyžování a plavání. Jednou za čtrnáct dní dojíždí
logopedka, která pečuje o rozvoj správné výslovnosti
dětí. MŠ pracuje podle školního vzdělávacího
programu „Děti se učí, tomu v čem žijí“. Děti se učí
samostatnosti, ohleduplnosti, skromnosti, toleranci,
trpělivosti, pracovitosti a dalším pozitivním
vlastnostem. Rozvíjí se jejich vědomosti, schopnosti
a
dovednosti.
Propojením
všech
těchto
komponentů, jež přímo předškolní vzdělávání
ovlivňují, chceme docílit kvalitní přípravy dětí na
další životní a vzdělávací cestu, optimálně rozvíjet
jejich osobnost, podporovat zdravý tělesný vývoj a
osobní spokojenost.
NEJKVALITNĚJŠÍ KONCEPCÍ JE ŠŤASTNÉ, VESELÉ,
ZDRAVÉ A SPOKOJENÉ DÍTĚ I UČITEL.
Mgr. Hana Podmolíková
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JAK DÁL S ODPADY?
Drobné pojednání o stavu a výhledu nakládání s komunálním odpadem v naší obci s přihlédnutím k
zákonným limitům pro příští léta.
Možná, že někteří z Vás již zaregistrovali schválené
změny zákonů a nařízení, týkajících se nakládání
s komunálním odpadem. Česká republika se
zavázala splnit směrnice EU o snižování produkce
odpadu, jeho třídění a využívání vytříděných
součástí.
V letošním roce již platí limitní omezení pro
produkci komunálního a velkého domovního
odpadu, a to v množství 200 kg/osobu a rok. Pokud
dojde k překročení je účtováno sankční navýšení
500 Kč na každou tunu produkovaného odpadu.
Pro příští rok je stanoven limit 190 kg a dále každý
rok o 10 kg méně. Zároveň se sankční postih
zvyšuje o 100 Kč za tunu každý rok.
My zatím tento limit plníme, ale některé obce
v našem okolí již pocítily dopad sankčního postihu.
Pro příští rok snad ještě při současné produkci
vyjdeme, ale tak tak... Další roky už rozhodně ne.
Nezbývá, než se začít zabývat maximálním tříděním
a
tedy
snížením
množství
netříděného
komunálního odpadu. A také se zamýšlet, co do něj
patří a co ne. Při namátkovém nahlížení do
produkovaného odpadu na skládce, které
prováděla poradenská firma (možná jste
zaregistrovali v nedávném vydání zpravodajství na
kabelové televizi Přerov, že podobná akce
probíhala veřejně na parkovišti před Galerií
v Přerově) bylo konstatováno, že se zde nacházejí i
Druh odpadu

stavební odpady, bioodpad a velké procento
odpadů, které je možno třídit. Nebylo to konkrétně
z naší obce, ale nemyslím si, že by to bylo jiné. Je
třeba si uvědomit, že zvýšení případných nákladů
za sankční postihy promítne obec do poplatku,
který platíme všichni.
Je zde ještě jedno nebezpečí – pokud se zvýší
poplatky, a je jedno jestli u nás nebo v některé
sousední obci, mnoho osob začne uvažovat, že
bude výhodnější odpad vyvézt někam mimo obec,
do lesa, na polní cesty, do příkopů kolem cest… To
nám moc nepomůže, odpad, uložený v obvodu
katastru obce, je povinna zlikvidovat obec, pokud
se nezjistí původce, což je velmi složité až
nemožné. A že se tak děje už dnes vidíme
každoročně při akci „Ukliďme Česko“. A tento
odpad jde do statistiky jako komunální nebo velký
domovní odpad.
Je na nás a na našem přístupu ke třídění, jak a kolik
budeme každý z nás platit. A dovoluji si na závěr
připomenout: odpad, který nekoupíme, nemusíme
poté likvidovat, nakupujte tedy vše s velkým
uvážením a s ohledem na to, co po vybalení je
ihned obratem vyhozeno…

Ing. Bohumil Gibala

2017

2018

2019

2020

2021 (1-11)

Komunální a velký
domovní
odpad
(zároveň
přepočteno
na
jednoho obyvatele
obce)

63 230

57 950

68 000

44 830

55 840

195

179

210

138

172

Bioodpad

21 700

43 620

42 300

71 150

57 240

4 180

3 140

2 250

3 090

3 130

Papír

848

795

779

1 307

3 473

Plast

1 296

1 338

1 496

3 288

3 894

Sklo

Tabulka: Produkce jednotlivých druhů odpadů v kilogramech v jednotlivých letech (při přepočtu komunálního
a velkého domovního odpadu na obyvatele počítáno s 324 obyvateli obce)
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INFORMAČNÍ SERVIS
Žádáme občany, aby se
NEZBAVOVALI PROŠLÝCH
POTRAVIN a JÍDLA
SPLACHOVÁNÍM DO
KANALIZACE – kromě
porušování pravidel provozu
čistírny odpadních vod tím
zároveň přispíváte
k rozmnožování hlodavců
v kanalizační síti.

Děkujeme, že neparkujete
auta na chodnících – mimo
jiné je volný chodník potřeba
pro provádění ZIMNÍ
ÚDRŽBY.

Obec vydala novou publikaci o archeologických
nálezech v obci a jejím okolí. Zájemci si mohou
vyzvednou výtisky zdarma na obecním úřadě.
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Výtah z usnesení veřejné schůze zastupitelstva
ze dne 3. 8. 2021
Zastupitelstvo schválilo:
• dlouhodobý pronájem obecního majetku – tenisového kurtu – místní organizaci Tělocvičné jednoty Sokol
Sušice na dobu 10 let
• zvolení pana Ing. Bohumila Gibaly přísedícím Okresního soudu v Přerově
• obecně závaznou vyhlášku obce Sušice č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
• uzavření smlouvy o dodávce dopravního automobilu k zajištění akceschopnosti jednotky Sboru
dobrovolných hasičů v Sušicích s vítězem výběrového řízení firmou TECHSPORT, s.r.o. Brno
Zastupitelstvo zamítlo:
• návrh pana Marka Holého na odvolání pana Ing. Bohumila Gibaly z funkce starosty obce

Výtah z usnesení veřejné schůze zastupitelstva
ze dne 29. 9. 2021
Zastupitelstvo schválilo:
• nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřenou mezi Olomouckým krajem,
zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, a obcí Sušice – pozemek pro
výstavbu chodníku k čistírně odpadních vod (ČOV) – parcela č. 1935/1
• dlouhodobý pronájem obecního majetku – areálu moštárny, garáží a skladů u Domu zahrádkářů v Sušicích
– Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Sušice na dobu 10 let
• přijetí daru – podíl 1/25 na singulárních pozemcích 320/3 a 320/4 vedených na listu vlastnictví 200, k.ú.
Sušice
• záměr obce Sušice převzít pozemky – nově oddělenou část z parcely 2156/3, na které se nalézají lapač
písku, dešťový oddělovač a výtok z ČOV a dále parcelu 2154/6, vše k.ú. Sušice
• Povodňový plán obce Sušice
• aktualizaci Programu obnovy venkova

Výtah z usnesení veřejné schůze zastupitelstva
ze dne 2. 12. 2021
Zastupitelstvo schválilo:
•
•
•
•
•
•

střednědobý rozpočtový výhled na období 2022–2025
rozpočet obce Sušice na rok 2022
rozpočet Příspěvkové organizace Mateřská škola Sušice na rok 2022
obecně závaznou vyhlášku obce Sušice č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
poskytnutí darů: Domovu pro seniory Radkova Lhota, ZO ČSV Přerov I a Moravské Veselce, z. s.
záměr převzít pozemky – parcela 2023/1 trvalý travní porost a 2023/2 ostatní plocha, obě v k.ú. Sušice
uـPřerova
• plán inventarizace k 31. 12. 2021 a jmenování inventarizačních komisí
• odměňování zastupitelů při pracích konaných dohodou ve prospěch obce – stejná finanční nabídka je
určena také všem zájemcům, kteří se chtějí zapojit do prací ve prospěch obce
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme spolkům a jejich členům, kteří i přes komplikace spojené se zabezpečením protiepidemických
opatření nerezignovali na pořádání společenských a sportovních akcí. Hasiči tradičně pomohli obci připravit
hodovou zábavu a občerstvení po celou dobu místních hodových slavností. TJ Sokol, hasiči a myslivci
zorganizovali letní večer s cimbálovkou (myslivci uspořádali i Myslivecký podvečer s cimbálovkou). Hasiči
pomohli technicky nachystat a občerstvením obohatit příjemný večer s názvem Ukončení léta, jehož celý
výtěžek byl věnován místní mateřské školce. TJ Sokol spolu s myslivci uspořádal volejbalový turnaj. Sokolové
uspořádali také výšlap na Javorník. Obci se podařilo uskutečnit hodové přednášky, letní kino, oslavy založení
republiky, rozsvěcení vánočního stromu, na jaře také akci „Ukliďme Česko“. Moravská Veselka zajistila
kulturní program hodových slavností, zahrála i na výročí založení republiky či při rozsvěcení stromečku.
Spolek Za krásné Sušice zabezpečil provoz pohostinství v Obecním domě. Zahrádkáři pomohli všem zájemcům
zpracovat úrodu ovoce na mošt, kvas či povidla. Nebylo toho i přes covid málo – ještě jednou děkujeme!
Zastupitelé obce Sušice

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 Irena Caletková oslavila v srpnu 75. narozeniny
paní Zdenka Mertová oslavila v srpnu 85. narozeniny
paní Zdeňka Zábranská oslavila v září 80. narozeniny
pan Zdeněk Bouchal oslavil v říjnu 85. narozeniny
paní Věra Dlouhá oslavila v říjnu 80. narozeniny
paní Hedvika Prvá oslavila v říjnu 80. narozeniny
paní Viktorie Jurečková oslavila v listopadu 85. narozeniny
paní Zdeňka Kolářová oslavila v listopadu 95. narozeniny
paní Věra Holá oslavila v listopadu 70. narozeniny

Opustili nás
V měsíci červenci tohoto roku nás opustili tito občané Sušic:
paní Božena Vinklerová ve věku nedožitých 77 let
pan Martin Klein ve věku 60 let
V měsíci listopadu nás opustili:
paní Drahomíra Lukášová ve věku 63 let
pan Zdeněk Matyáš ve věku 95 let
V měsíci prosinci nás také opustil:
pan Zdeněk Bouchal ve věku 85 let
Čest jejich památce!
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Vzpomínáte? …… Takto se u Mohyly míru u Slavkova v sobotu 19. září 2009 společně vyfotili účastnici zájezdu,
který pořádali sušičtí Zahrádkáři.
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INFORMAČNÍ SERVIS
Svoz odpadů – nejbližší termíny
pondělí

27. prosince 2021

Smíšené zboží
Prodejní doba – zimní období:
pondělí
6:30 – 9:00
úterý až čtvrtek 6:30 – 10:30
pátek
6:30 – 10:30 14:00 – 16:00
sobota
6:30 – 9:30
Kontakt: Pavla Králová – tel. 605 319 837

Pohostinství Obecní dům
Plán provozní doby:
zimní období: říjen – duben
každý pátek
17:00 – 22:00
letní období: květen – září
čtvrtek – neděle 17:00 – 22:00
Aktuálně je pohostinství v Obecním domě zavřené, při zlepšení situace bude včas změna
oznámena.
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 2/2021
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 16. prosince 2021.
Podněty ke Zpravodaji zasílejte na e-mailovou adresu Obce Sušice: ou-susice@seznam.cz.
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