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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, rodáci, příznivci, náhodní
čtenáři.
Opět přichází léto, čas dlouhých teplých dní, doba
žactvem toužebně očekávaných prázdnin, doba
dovolených a také doba naší nejvýznamnější
kulturní události hodových slavností. I pro tento
rok chystáme ve spolupráci s Moravskou Veselkou
bohatý hudební program. Pro letošní rok bude
novinkou
představení
Pohnutého
divadla,
ochotnického souboru z Loukova, jehož přípravu a
technické zabezpečení zajišťuje Spolek Za krásné
Sušice. Podrobný program Pravých Sušických hodů
najdete na předposlední straně zpravodaje.
V letošním roce nás očekává jedna událost,
důležitá zejména pro život obce. Po čtyřech letech
proběhnou opět volby do obecního zastupitelstva.
Jedno časové období v životě obce končí a nové se
připravuje. V tomto čísle si tedy připomeneme to,
čeho se současnému vedení obce podařilo za své
volební období dosáhnout (hodnotíme dvě volební
období, neboť současné zastupitelstvo – s malými

obměnami – je vlastně stejné), co se nepodařilo a
co bude úkolem pro zastupitelstvo vzešlé z voleb.
Je na Vás, občanech Sušic, jaké zastupitelstvo
z voleb vzejde, jaké budou jeho priority a záměry a
jaká bude obec po ukončení volebního období.
Každý občan je nyní malým, ale přesto důležitým
kamínkem ve velké mozaice budoucnosti obce,
která se bude vytvářet.
Současná doba přináší, bohužel, také mnohé
události a věci, které nejsou příznivé obci ani lidem
v ní žijících. Vyžadují mnohá nepopulární opatření a
ani my se jednomu takovému nevyhneme. Od
pololetí se zvedne cena vodného a stočného, a to
celkem o 10 Kč na celkových 41 Kč za m3. Nárůst
cen energií, cen služeb, chemikálií a materiálu nám
jinou možnost nedává.
Nechť nás všechny, i navzdory všem nepřízním,
zdraví, optimismus a dobrá nálada neopouští.
Ing. Bohumil Gibala
starosta obce

---Foto nahoře: Ověření vlohových vlastností retrieverů, které se konalo v honitbě Mysliveckého sdružení Sušice dne 12. června 2022.

Rekapitulace volebního období
Dětské hřiště
Před osmi lety začalo nové volební období
rekonstrukcí
stávajícího,
již
nevyhovujícího
dětského hřiště a vybudováním nových herních
prvků. Byly zvoleny prvky pro děti ve věkovém
rozmezí 2–8 let, které nejsou vysoké a u nichž není
třeba budovat nákladné dopadové plochy a také
materiálově mají delší životnost.

Technika pro údržbu zeleně a lesních
ploch
Byla pořízena nová sekačka s výsypným košem,
která se dá použít i v zimních měsících na úklid
sněhu. Byl zakoupen menší traktor pro práce v lese
a k němu i výbava: lesní naviják, čelní a dále
stranový mulčovač, štepkovač a nosič kontejnerů.
Dále byly zakoupeny čtyři kontejnery a i jeden
kontejner k vozidlu AVIA.

Masarykův sad
Byla odstraněna nevyhovující zeleň (přestárlé
stromy a náletové dřeviny), byla instalována nová
brána, osazeny dětské herní prvky. Do tohoto
prostoru byla převezena kulometná střílna
pamatující období 2. světové války. Byly vysazeny
nové stromy a keře. K sadu i střílně byly umístěny
informační panely. Opravena byla i socha Panny
Marie.

Budova obchodu
V roce 2016 byl proveden nátěr plechové střechy
(v roce 2022 byl obnoven), byly opraveny komíny a
okapy, v letech 2016–2020 došlo k výměně oken,
výkladů a bočních dveří. Byl pořízen nový plynový
kotel.

Budova bývalé mléčnice
Byla stržena původní budova, vystavěny nové zdi a
střecha se stropem, pořízen kovový regál.

Areál Domu zahrádkářů
Byla odvodněna plocha mezi budovami, vyměněna
střecha garáže pro traktor, nově byla omítnuta
garáž pro nákladní auto, vyměněno oplocení.
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Rekapitulace volebního období
Mateřská školka
V celé budově vyměněny okna a vstupní dveře,
provedena oprava sociálního zařízení, jídelny a
zázemí kuchyně, rekonstruována kanalizace a
chodník k jídelně. Byly zatepleny půdní prostory
budovy i jídelny, instalovány nové plynové kotle.
Provedena sanace původní nádrže na topný olej
před budovou školky.

Autobusové zastávky
Byla zcela obnovena horní zastávka, zastávka
u Domu zahrádkářů byla opravena a nově omítnuta.

Vodovod
V roce 2016 byla provedena kompletní
rekonstrukce vodojemů včetně armatur, oprava
oplocení vodojemů. Na vodojemy navázala oprava
jímací studny vodního zdroje. V letošním roce
proběhne kompletní rekonstrukce vnitřních prostor
čerpací stanice včetně částečné rekonstrukce
technologie. Zároveň byly vyměněny sekční ventily
v obci a zahájena výměna vodoměrů.

Kanalizace
Byla provedena rekonstrukce a rozšíření čistírny
odpadních vod a vybudováno prodloužení stokové
sítě u chat. V rámci rekonstrukce čistírny byla
opravena i socha sv. Antonína Paduánského.

Hřiště a tenisový kurt
Byl kompletně rekonstruován tenisový kurt včetně
oplocení a dále na hřišti nově postavena opěrná zeď
od silnice včetně oplocení a ochranných sítí. Zbývá
dokončit část opěrné zdi s oplocením a sítí od
zahrady pana Nevřely.

Kaple
V roce 2021 byla opravena izolace zdiva, proveden
nátěr kříže, vstupních i bočních dveří. Nyní se
opravují okapy.

Nakládání s odpady
Byla zřízena dvě nová sběrová místa odpadů, a to
u hřiště (bioodpad a plasty) a u chat (dva kontejnery
na bioodpad). V areálu u Domu zahrádkářů bylo
zvýšeno množství kontejnerů na třídění.
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Rekapitulace volebního období
Obecní dům
Na konci roku 2019 byla zakoupena budova
hostince, v letošním roce bude uhrazena poslední
splátka. Byl proveden nátěr střechy, zakoupeno
vybavení a provedeny drobné úpravy. Byl zpracován
rámcový projekt rekonstrukce budovy.

Kulturní akce
V průběhu let pořádala obec hodové slavnosti,
pokud dovolovala zdravotní situace, tak i setkání se
seniory. Na tyto aktivity navázaly také přednášky či
filmová představení.

Publikační aktivity
V roce 2019 vyšla kniha „Kroniky vyprávějí“, v roce
2021 pak publikace „Pravěké až středověké osídlení
katastru obce Sušice u Přerova ve světle
archeologických pramenů“. Minimálně dvakrát
ročně vyšlo nové číslo „Sušického zpravodaje“ pro
lepší informovanost občanů o dění v obci.

Připravené projekty
Jsou zpracovány projektové dokumentace včetně
stavebního povolení na rekonstrukci místní
komunikace „K prádlu“ a na vybudování chodníku
od cesty na hřiště po čistírnu odpadních vod.
Vypracován je i projekt na opravu místní
komunikace v Kudlově, stavební povolení získáme
až po provedení výměny pozemků v rámci
komplexní pozemkové úpravy.

Zeleň v okolí obce
Byla provedena údržba starých stromořadí a sadů
v majetku obce, nově bylo vysazeno 120 stromků.

Sbor dobrovolných hasičů
V letošním roce bude nakoupen nový dopravní
automobil pro potřebu sboru, v předchozích letech
bylo pořízeno také nové vybavení.

Veřejné osvětlení
Postupně jsou vyměňovány svítidla za úspornější.
Byly také instalovány sloupové pojistky.

Komplexní pozemková úprava
Od roku 2018 probíhá v obci komplexní pozemková
úprava. V současné době byl vytvořen plán společných
opatření, který byl předložen dotčeným orgánům státní
správy k vydání stanovisek. Plán podrobněji navrhuje
cestní síť (včetně souvisejících objektů jako propustky,
příkopy, odvodnění), vodohospodářská opatření
(nádrže, mokřady, revitalizace toků apod.), opatření pro
ochranu zemědělského půdního fondu (protierozní
meze, průlehy, agrotechnická opatření) a opatření pro
ochranu a tvorbu životního prostředí (krajinná zeleň,
místní ÚSES). Plán by měl být hotov do konce letošního
srpna. Následuje jeho schválení zastupitelstvem obce a
další etapou pozemkových úprav je již projednání
návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky.
Pozemkovou úpravou jsou dotčeni jen vlastníci
pozemků mimo zastavěnou a zastavitelnou část obce –
celkem cca 270 vlastníků. Aby bylo možné realizovat
většinu potřebných opatření plánu, obec Sušice získala
během posledních 8 let pozemky o výměře 10 hektarů.
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Co je úkolem pro další období
Neúplný výčet:
• Dokončení komplexní pozemkové úpravy
• Přechod pro chodce a bezpečný výjezd z cyklostezky od Radslavic
• Oprava chodníků
• Rekonstrukce vodovodu v „Uličce“
• Technická příprava nové výstavby
• Stavební úpravy Obecního domu
• Dokončení sportovního areálu
• Stavební úpravy bývalé klubovny
• Turistická stezka okolo obce

V březnu 2022 byl zpevňován břeh Bečvy v místě,
kde se nachází poblíž sloup vysokého napětí.

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 Ludmila Holá oslavila v květnu 75. narozeniny
paní Alena Mališková oslavila také v květnu 70. narozeniny
paní Anna Bouchalová oslavila v červnu 85. narozeniny
paní Marie Hradilová oslaví v červenci 90. narozeniny
paní Marie Zedková oslaví také v červenci 85. narozeniny

Opustili nás
V uplynulém období nás opustili tito občané Sušic:
paní Anna Šromotová zemřela v březnu 2022 ve věku 82 let
pan Jiří Přikryl zemřel v červnu 2022 ve věku 88 let
Čest jejich památce!
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Výtah z usnesení veřejné schůze zastupitelstva
ze dne 28. 2. 2022
Zastupitelstvo schválilo:
• záměr převzít pozemky – parcely č. 154/2 ostatní komunikace, 154/3 trvalý travní porost, 1601/2 ostatní
komunikace, 1601/3 trvalý travní porost, 1782/2 ostatní komunikace, 1782/3 vodní plocha, 1782/4 orná
půda, 1787/2 ostatní plocha, 1787/3 vodní plocha, 1787/4 orná půda, 2235/2 trvalý travní porost, 2235/3
ostatní plocha a 2235/4 ostatní plocha, vše v k.ú. Sušice u Přerova
• žádost o převod pozemku pod plánovaným chodníkem (část parcely č. 1935/1 silnice) z majetku
Olomouckého kraje do majetku obce Sušice a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o tomto převodu
• žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 na pořízení projektové
dokumentace na akci „Příprava projektové dokumentace přístavby MŠ v Sušicích“
• finanční dar Mysliveckému sdružení Sušice

Výtah z usnesení veřejné schůze zastupitelstva
ze dne 22. 3. 2022
Zastupitelstvo schválilo:
• smlouvu o bezúplatném převodu pozemku p. č. 1895 ostatní komunikace v k. ú. Sušice u Přerova
z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku Obce
Sušice
• zřízení věcného práva k pozemku p. č. 1895 ostatní komunikace v k. ú. Sušice u Přerova – zákazu zcizení a
zatížení zástavním právem po dobu 5 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do Katastru
nemovitostí ve prospěch České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výtah z usnesení veřejné schůze zastupitelstva
ze dne 20. 6. 2022
Zastupitelstvo schválilo:
• záměr úplatně převzít pozemek p. č. 1890 ostatní komunikace v k. ú. Sušice u Přerova
• závěrečný účet Obce Sušice za rok 2021 spolu se všemi podklady a písemnostmi tvořícími účetní uzávěrku
k 31. 12. 2021 a dále závěrečnou zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 a inventurním
zápisem bez výhrad a opatření
• závěrečný účet Příspěvkové organizace Mateřská škola Sušice spolu se všemi podklady a písemnostmi
tvořícími její součásti a rozdělení hospodářského výsledku, a to k datu 31. 12. 2021
• cenový výměr č. 1/2022, kterým se stanovuje od 1. 7. 2022 cena vodného a stočného následovně: vodné
26 Kč/m3, stočné 15 Kč/m3
• finanční dary Domu Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, Sociálním službám města Přerova a Domovu pro
seniory Radkova Lhota
• pro volební období 2022–2026 počet členů zastupitelstva na 7 zastupitelů
• záměr směnit parcely p. č. 2023/1 trvalý travní porost a p. č. 2023/2 manipulační plocha z majetku obce za
díl „a“ oddělený z parcely p. č. 2017, vše v k. ú. Sušice u Přerova
• aktualizaci Plánu obnovy vodovodu a kanalizace
• aktualizaci Směrnice o financování obnovy vodovodu a kanalizace
• aktualizace obecně závazných vyhlášek
• podmínky přijetí dotace na akci „Příprava projektové dokumentace přístavby MŠ v Sušicích“ a návrh
smlouvy na její přijetí
• dohody o provedení práce zastupitelů
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INFORMAČNÍ SERVIS
do 4. července 2022 je na webové stránce obce k dispozici „Zpráva o uplatňování“, která tvoří podklad pro
změnu územního plánu obce
do 19. července 2022 do 16 h. je možné podat kandidátní listinu pro zvolení do zastupitelstva obce
sobota 13. srpna 2022 – Posezení s cimbálovou muzikou – pořádá Myslivecké sdružení Sušice
pátek 2. září 2022 – Setkání se seniory – pořádá Obec Sušice
sobota 10. září 2022 během dne – Sousedský volejbalový turnaj – pořádá TJ Sokol Sušice
sobota 10. září 2022 večer – Loučení s prázdninami – pořádá Obec Sušice
pátek a sobota 23.– 24. září 2022 – volby do zastupitelstev obcí

Děkujeme všem účastníkům brigády, která se konala v sobotu
11. června 2022, za pomoc s předhodovým úklidem!
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INFORMAČNÍ SERVIS

Svoz odpadů – nejbližší termíny
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí

11. července 2022
8. srpna 2022
5. září 2022
3. října 2022

31. října 2022
28. listopadu 2022
26. prosince 2022

Smíšené zboží
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://susiceuprerova.cz/zakrsusice.html

Obecní knihovna
Otevřeno:
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 1/2022
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 27. června 2022.
Podněty ke Zpravodaji zasílejte na e-mailovou adresu obce Sušice: ou-susice@seznam.cz.
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