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Úvodní slovo starostky obce
Vážení občané,
rok 2021 se každou chvíli za námi uzavře a nám zůstává v paměti, co se nám v tomto roce
podařilo uskutečnit a chci, aby i Vy jste se s tím vším v našem zpravodaji seznámili.
Rok byl úspěšný na budování v obci, ale bohužel, méně úspěšný na akce kterých v letošním
roce bylo jako šafránu. Ale snad nadcházející rok 2022 bude po všech směrech lepší.
Milí spoluobčané, do toho Nového roku 2022 bych Vám všem z celého srdce chtěla popřát
pevné zdaví, pohodu, klid, lásku a úspěchy na které by jste byli všichni pyšní.
Ladislava Vlachynská
Starostka obce

Z důvodu omezení a nařízení vlády začátkem roku 2021 se nám podařilo v obci uskutečnit následující
kulturní akce a my si je v krátkosti letem připomeneme.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

J

ako prví byla pro obec netypická Tříkrálová sbírka. Kasičky
byly umístěny na obecním úřadu
v prostorách pro veřejnost a vý-

od 2. 1. do 18. 1. 2021

těžek tentokrát činil 7850 Kč.
Všechny peníze i kasičky byly
odvezeny na Charitu do Uherského Hradiště.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V

ítání občánků proběhlo v sále
obecního úřadu Sušice v sobotu dne 19. 6. 2021 ve 14.00 hodin.
Obec Sušice přivítala do života
celkem 12 malých občánků Sušic.
Byly to tyto děti:

19. 6. 2021

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sofie Sentlová
Jindřich Šlechta
Vít Dobeš
Zdeněk Blaha
Nela Havlíková
Malvína Rychlíková

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nina Přílučíková
David Malík
Rozálie Šišáková
Eduard Joch
Adéla Štěrbová
Corona Horníčková

Všem dětem i rodičům jsme popřáli moře zdraví, štěstí, pohodu a trpělivost ve výchově těchto nejmenších.
Zpestřením tohoto vítání bylo vystoupení dětí z mateřské školy Sušice.
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HUDEBNĚ SOUTĚŽNĚ ZÁBAVNÁ SHOW
PRO DĚTI – DĚTSKÝ DEN

Z

ábavné odpoledne začínalo na
hřišti v Sušicích v 15.00 hodin
dne 26. 6. 2021. Odpoledne bylo
prosluněné sluníčkem, takže se
děti mohly vyřádit na diskotéce,
různých soutěžích, byly k dispozici

26. 6. 2021

skákací hrady, malování na obličej.
Na pořadu dne bylo bohaté občerstvení a taktéž opékání špekáčků.
Akce byla velmi úspěšná. Děti
i dospělí se bavili do pozdních
večerních hodin.
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SUŠICKÁ POUŤ

11. 7. 2021

S

ušická pouť jako každým rokem
začíná v 9.00 hodin mší svatou
před kaplí panny Marie. Letos ale
Sušická pouť byla výjimečná i tím,
že při mši svaté se světilo nové
hasičské auto. Mši svatou sloužil
vojenský kaplan Jaroslav Kníchal.
Po ukončení poutě bylo na místě
samém občerstvení a vyhrávala
k poslechu dechová hudba Nedakoňanka. Počasí bylo jako na objednávku a to bylo vidět i na účasti.

MARIÁNSKÉ HODY

P

5. a 6. 9. 2021

řekrásné Mariánské hody se u nás
v obci uskutečnily ve dnech 5. a 6.
9. 2021. Po několika letech jsme měli
i stárky, na což jsem byla nesmírně
pyšná. Hodová chasa se starala, aby
hody v Sušicích byly jak se patří
a mezi sebou našla i stárky. Ale kdyby
nebylo rodičů, kteří takové starosti na

sebe převzali, nebylo by to nic platné.
Takže touto cestou bych chtěla ještě
jednou poděkovat rodičům, stárkům,
hodové chase, ale i všem, kteří se
s přípravou na těchto hodech podíleli.
Hody byly velmi veselé, krásné počasí,
které bylo jako na objednávku k tomu
jenom přispělo.
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17. 9. 2021
DRAKIÁDA
S OPÉKÁNÍM ŠPEKÁČKŮ

Z

a účasti mateřské školy se uskutečnila na hřišti tělovýchovné jednoty
dne 17. 9. 2021 drakiáda, které se
zúčastnilo velké množství dětí. Počasí
nám přálo, bylo větrno, takže každý
si pouštění draků mohl patřičně užít
po všech stránkách. Na ukončení se
opékaly špekáčky a děti si tak mohly
užít krásné páteční odpoledne.

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD OBCÍ

28. 10. 2021

L

ampiónový průvod v obci se konal
dne 28. 10. 2021. Sraz účastníků
byl v 17.30 hodin u obecního úřadu,
odkud se odcházelo k pomníku padlých, kde byl položen věnec a proběhla
relace v rozhlase k výročí 28. října.
Potom průvod pokračoval obcí až na
hřiště, kde byl velký ohňostroj a občerstvení s punčem a svařákem.

SOUTĚŽ O NEJLÉPE
NAZDOBENÝ DŮM
V DUCHU PODZIMU

S

outěž probíhala od 1. – 30. 10. 2021,
jak to vidí oči dětí z mateřské školy.
Soutěžilo se o 1. – 3. místo. Výherce
soutěže vybraly děti z mateřské školy
Sušice:
1.
2.
3.

místo Vlachynská Anna
místo Janík Dominik
místo Huťková Bohumila
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K

ulturní akce, které nás čekají
do konce roku 2021, jestli nám
to umožní epidemiologická situace
COVID-19:

Rozsvícení vánočního stromečku
27. 11. 2021

Vánoční zabíjačkový guláš
11. 12. 2021.

CO SE NÁM V ROCE 2021 V OBCI PODAŘILO VYLEPŠIT A VYBUDOVAT

1. Jako první v letošním roce jsme začali hned v zimním období únor 2021
budovat nové dětské hřiště v areálu
tělovýchovné jednoty, na které jsme
obdrželi dotaci v částce 937 391 Kč.
celková cena hřiště je 1 333 913 Kč.
Staré dětské hřiště bylo kompletně
demontováno, bylo nahrazeno novými
prvky. Součástí tohoto hřiště, které
slouží hlavně pro ty naše nejmenší, byla
ještě posilovací workoutová sestava,
která je umístěna u šaten tělovýchovné
jednoty a je využívána od těch nejmenších až po ty nejstarší občany. Kolem
dětského hřiště byla zaseta nová zeleň,
u ohniště přibyly nové dřevěné lavečky,
natřel se vzhled altánu, rýny, okenice
a celkově se vzhled tohoto okolí dal do
kompletního pořádku.
2. Jako druhá akce byla rozsáhlá
rekonstrukce pomníku padlých před
Kučerovým a obnova kamenů na
budově obecního úřadu. Kameny byly
rekonstruovány, očištěny a všechny
nově vyspárovány. Kolem pomníku
padlých byla pořízena nová výsadba
zeleně a celkově se tak změnil vzhled
této, pro nás tak významné části v obci.
Tato rekonstrukce taktéž proběhla

z dotace, na kterou jsme dostali částku
337 301 Kč.

v částce 4 200 000 Kč. Obec Sušice
zaplatila za tuto realizaci 527 665 Kč.

3. Třetí akci byla výstavba cyklostezky
Sušice – Traplice ve spolupráci s obci
Traplice. Obě obce se na základě
smlouvy podílely na spolufinancování
výstavby této cyklostezky a k ní přilehlé
cesty, která má význam takový, aby
všichni majitelé přilehlých polí se měli
jak na tyto pole dostat. Celý projekt
byl realizován na základě dotace, která
byla poskytnuta IROP – MAS Košíky

4. Oprava chodníku před Štěpánovým. Chodník se opravoval
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6. V měsíci říjnu 2021, v úseku
Chaloupky, byly vyměněny všechny lampy veřejného osvětlení
za led lampy úsporného režimu
a v některých místech, z důvodu
bezpečnosti, byly lampy i přidány.
Celková cena opravy veřejného
osvětlení v Chaloupkách stála obec
166 629 Kč. Lampy nepropouští
světelný smog a byly vybrány
podle doporučení montážní firmy
a zastupitelů obce.
7. Zakoupení pozemku od obce
Huštěnovice z důvodu plánované
rekonstrukce „bezpečnost silničního
provozu v obci na dolních zastávkách“
v částce 79 418 Kč.
8. Obec zakoupila 5 ks košů na psí
exkrementy v hodnotě 23 007 Kč.
Jejich umístění je 1x u sběrného dvoru,
1x u tenisového kurtu, 1x u mostu na
Kudlovice, 1x u mostu naproti pohostinství a 1x u mokřadu u cyklostezky
Sušice - Traplice. Koše jsou pravidelně
čištěny a jsou doplňovány sáčky na
exkrementy.

z demontované zámkové dlažby,
která byla dříve použita na chodníku
u Říhového. Uložila se ve sběrném
dvoře a nyní byla použita na tento
účel. Udělalo se nové podloží, obruba
od zahrad. Celá rekonstrukce včetně
opravy cesty na Kudlovice stála obec
145 320 Kč.

a povrch byl zasypán vyosévkami. Na
rekonstrukci tohoto hřiště jsme taktéž
dostali dotaci ve výši 50 % ze Zlínského kraje. Celková cena rekonstrukce
byla 907 113 Kč. polovinu z toho
uhradila obec.

5. Na konec měsíce srpna byl stanoven
termín na kompletní rekonstrukci
tenisového kurtu. Rekonstrukce
začala v měsíci září a trvala do začátku
listopadu 2021. Měnil se kompletní
povrch, ale i z části podloží, oplocení,
přidávaly se branky na malou kopanou. Při odkrytí povrchu bylo zjištěno,
že celý povrch tenisového kurtu je
zvednutý prorosteným kořenovým
podložím od tújí, které lemovaly
tenisový kurt a bylo nám doporučeno
odstranit všechny túje z tohoto důvodu. Túje se odstranily na náklady obce
9

9. V obci Sušice, vedle obecního úřadu,
je zřízena 24 hodinová služba Z-BOX,
kdy občané, na základě stáhnutí aplikace, můžou podávat i vybírat objednané
zásilky od různých společností. Zásilky
podle počtu jsou pravidelně naskladňovány, někdy i vícekrát za den, ale i ve
večerních hodinách.

D 55

C

o se týká rekonstrukce D 55
naší obce se to dotklo hlavně
rodinných domů směr Huštěnovice
– Sušice a taktéž rodinných domů
v lokalitě Struha a na Sušicku. Proběhlo několik jednání s ředitelem
stavby úseku Babice – Staré Město.
Požadavky občanů se společnost
Eurovia cz. snaží řešit, ale my na

ně neustále upozorňujeme, protože
stížnosti z řady občanů jsou na
1. místě a nejsou to stížnosti ledajaké. Při návozu veškeré zeminy
velká prašnost, znečištění vozovky,
znečištění fasád, velká hlučnost,
hluk o sobotách a nedělích.
Takže stížnosti a řešení problému
jsou prioritou č. 1.

Proto Vás občané žádám, kterých
se to týká, abyste se nebáli mě na
obec zavolat či napsat, nebo přijít
a na určitý problém situace který
u Vás nastane upozornit.
Firma Eurovia.cz je ochotna
o daných problémech jednat a vyjít
lidem maximálně vstříc.

V ROCE 2022 BUDOU DÁNY NA DOTACI NÁSLEDUJÍCÍ PROJEKTY A PODLE TOHO, ZDA BUDE
PŘIDĚLENA DOTACE PROBĚHNE REALIZACE DOTAČNÍCH TITULŮ:
1. Sušice – zvýšení bezpečnosti
chodců a cestujících
Projekt se týká vybudování zastávek
na dolním konci, nových chodníků,
prodloužení chodníku, vybudování
přechodu pro chodce u zastávek
na dolním konci, umístění radaru
směrem od Huštěnovic i od Traplic,
odvodnění vozovky na dolním
konci u zastávek. Tento projekt bude
dán na dotační titul SFDI, ale i na
Zlínský kraj.
2. Sušice – chodník – dolní konec III.
Etapa
Projekt se týká prodloužení chodníku
od Štěpánového po rodinný dům pana
Ladislava Huťky a to z důvodu bezpečnosti a rozhledu.
3. Sušice – chodník na Kudlovice
Projekt se týká vybudování zcela nového chodníku směrem na Kudlovice, po
pravé straně. Projekt pro obec a občany
je velmi významný, z důvodu bezpeč-

nosti v dané lokalitě. Projekt bude dán
na MAS Košíky a Zlínský kraj.
4. Místní komunikace Sušice směr
k vodárně
Jedná se o projekt zpracovaný v lokalitě směr k vodárně po rodinný dům
Babáčkovi a to z důvodu bezpečnosti.
Projekt bude dán na dotaci na MMR
ČR a Zlínský kraj.
5. Územní plán obce Sušice
Na základě ukončení pozemkových
úprav v obci byl odborem územního
plánování stanoven požadavek na vytvoření nového územního plánu obce
Sušice, neboť předchozí územní plán
je již zcela nevyhovující. Starý územní
plán obce je od roku 2009 a bude dán
na dotační titul na Zlínský kraj.
6. Skatepark v obci Sušice
Vybudováním skateparku v obci chce
obec Sušice zamezit, aby děti neskákaly
přes patníky do vozovky a tím se nevy-
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stavovaly velkému nebezpečí a mohly si
svých radovánek užívat na bezpečném
místě. Uvedený titul bude dán na dotaci
na MMR ČR.
7. Zakoupení stolů a židlí do sálu
obecního úřadu
Je nevyhnutelné, aby se zakoupili stoly
a židle do sálu obecního úřadu a to
z důvodu neopravitelnosti. V poslední
době byly stoly, židle několikrát
opravovány, ale bohužel stáří se tady
markantně podepsalo. Bude placeno
z rozpočtu obce.
8. Zateplení mateřské školy Sušice
Následující dotační titul je velmi
důležitý pro mateřskou školu, neboť zdi
mateřské školy promrzají a je nezbytně
nutné zateplení a fasáda. Bude dáno na
dotační titul MMR ČR.
9. Výsadba a ořez stromů v obci
V obci je nutné provést ořez stromů,
poškozené stromy odstranit a provést

omlazení novými stromy. Bude dáno
na dotační titul MMR ČR.
10. Naučná stezka – „Včelí louka“
u Poldru
Již vloni jsme dávali tento dotační titul
na MAS Košíky, ale z důvodu velmi
nízké alokace 20% jsme žádost stáhli
a budeme dávat v následujícím období.
V lokalitě u Poldru bude tato stezka
vybudována, osázena stromy, i květinami budou tam lavičky k sezení ale
taky včelí úly. Takže tato lokalita bude
odpočinková.
11. Sportovní agentura – zakoupení
2 ks branek na hřiště TJ, výměna
laviček a stolů na hřišti TJ

Dotační titul byl zpracován a odeslán
na sportovní agenturu, která dotační
titul vypisovala. Jedná se o zakoupení
2 velkých branek na hřiště TJ které
podléhají korozi, kompletní výměnu
laviček a stolů v celém sportovním
areálu. Bylo odesláno v měsíci srpnu
2021na dotační titul.
12. Sportovní agentura – závlaha
Dotační titul byl zpracován a odeslán
na sportovní agenturu, která dotační
titul vypsala. Jedná se o závlahu sportovního areálu (hřiště). Bylo odesláno
v měsíci srpnu 2021.

z důvodu úspor. Postupně se dostane
na každou lokalitu.
14. Po majetkovém vypořádání
cesty v lokalitě Cihelna by chtěla
obec Sušice připravit kompletní
projektovou dokumentaci na
rekonstrukci místní komunikace
a na výměnu veřejného osvětlení
v dané lokalitě.

13. Postupně v obci bude probíhat výměna veřejného osvětlení za ledkové

15. Realizace projektu na“ Záchyt
vody v krajině“.
Jedná se projektovou dokumentaci
jejím cílem bude v lokalitě lůčka
zajištění stálého přísunu vody do
mokřadu. A tím zamezíme v letním
měsících vysychání mokřadu.

Po pozemkových úpravách, což je
prosinec 2021 – leden 2022 bude
obec jednat s pozemkovým úřadem
o vybudování cyklotrasy mezi
rodinnými domy Kodrlovi – Machovi, směr ke Kuchařovém. Od
Kuchařového směr Huštěnovice bude
taktéž v tomto duchu žádat obec

Huštěnovice o vybudování této cesty.
V obou obcích bylo s tímto záměrem
počítáno v pozemkových úpravách
a pozemkový úřad přislíbil její
realizaci. Tak se budeme moci těšit na
cestu, po které se budou moci chodci
i cyklisté pohybovat mimo hlavní
hodně frekventovanou silnici.

INFORMACE:

O

bci Sušice se podařilo vykomunikovat s fy E-ON výměnu
starých dřevěných sloupů od Kuchařového směrem k Nové ulici. Po
výměně bude kabelizace umístěna
v zemi a v dané lokalitě vznikne
nové veřejné osvětlení.

CO SE DĚJE V MATEŘSKÉ ŠKOLE?

S

blížícím se koncem dalšího roku
bychom rádi zhodnotili dosavadní
dění v naší mateřské škole a podělili
se o něj společně s vámi. V letošním
školním roce je zcela naplněna kapacita třídy o počtu 24 dětí. S dětmi
pracují dva pedagogičtí pracovníci,
těmi jsou Žaneta Slobodová a Ludmila Štěfaníková, vedoucí školní
kuchyně je paní Pavlína Křivánková,
školní asistentku z projektu Šablon
zastupuje společně s úklidem paní
Hanka Babáčková. V měsíci září jsme
s dětmi navštívili Redutu v Uherském
Hradišti, kde probíhala výstava
vláčků „Jede vláček kolejáček“, která
se dětem velmi líbíla. V září jsme se
také společně sešli na hřišti, kde probíhala Drakiáda, kterou jsme zakončili
opékáním špekáčků a pěknými zážitky
z akce. Jelikož nám přálo počasí
i v měsíci říjnu, na školní zahradě

jsme uskutečnili Dýňování společně
s rodiči, zahřála nás dýňová polévka
a napečené dobroty od dětí a rodičů.
Odměnou nám byly vyřezané dýně,
zdobící vstup mateřské školy. V měsíci
listopadu se těšíme na muzikoterapii
11

v MŠ a poté na očekávaný příchod
Mikuláše s jeho družinou.
Všem přejeme krásné prožití svátků
vánočních a spoustu sil a zdraví do
nového roku.
Kolektiv MŠ Sušice

TJ SUŠICE

V

ážení spoluobčané,

rok 2021 se hodnotí velmi obtížně.
Již dva roky se potýkáme s pandemií,
která se samozřejmě dotkla i sportu.
Sportování a volnočasové aktivity byly
omezeny a jarní část fotbalové sezóny
byla zrušena zcela. To vše vyústilo v to,
že podzimní část sezony nedopadla
podle našich představ, a to zejména
vlivem nedostatečné fyzické připravenosti, nerozehraností mužstva a častých
zranění hráčů. Všichni v klubu si to
uvědomujeme a jsme odhodlaní to
v roce 2022 zlepšit a udělat vše proto,
abychom Vám dělali opět radost.
Dále bych chtěl poděkovat našim

sponzorům, a to firmě TVT EURO-okna, pana Jiřího Vlachynského,
a firmě CERTIKO, pana Jiřího Pelíška,
za zakoupení nových sad dresů.
Na závěr mi dovolte, abych Vám

a Vašim rodinám popřál pevné zdraví,
hezké prožití svátků vánočních a šťastné vykročení do roku 2022.
Za TJ Sušice Michal Hejda.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SUŠICE

S

bor dobrovolných hasičů čítá 41
členů, z toho 7 žen. Činnost sboru
byla poznamenána opatřením v rámci
opatření COVID-19. Soustředili jsme
se na nejnutnější činnost, aby bylo
v co nejmenší míře zabráněno nákaze
členů SDH a JSDH. Prováděli jsme
školení členů JSDH, dle nařízení GŘ
HZS ČR, v předepsaném rozsahu. Dále
se konaly předepsané kondiční jízdy
strojníků JSDH. V jarním období jsme
upravovali terén kolem základny na
hřišti, aby nedošlo ke zranění, kvůli
jeho nerovnosti.
V měsíci červnu zasáhlo část jižní
Moravy tornádo, které poškodilo obce

Hodonín, Hodonín – Pánov, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Hrušky,
Lužice. Naše obec pomohla obci
Lužice dodáním plachet na zakrytí
poškozených střech, které jsme do
místa určení zavezli DA FORD. Naše
jednotka se přihlásila na pomoc
poškozeným obcím přes HZS ZLK.
Jednotka byla zařazena do odřadu
2.-4.7.2021. Byli jsme přiřazeni na
pomoc obci Mikulčice, kde jsme
pomáhali s odklízením následků
tornáda. Pro hasiče bylo přichystáno
zázemí ve formě stanů na přespání
apod. Byla zde nasazena rozličná
hasičská technika.
Díky rozvolnění nákazové situace,
proběhlo žehnání DA FORD v rámci
sušické pouti. DA FORD požehnal
hlavní kaplan armády ČR plukovník
Jaroslav Kníchal. Po mši následovalo
přátelské posezení.
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Uctili jsme též památku hasičů
z JSDH Koryčany, kteří tragicky
zahynuli při výbuchu rodinného
domku, ke kterému byli vysláni k zásahu. Památka byla uctěna minutou
ticha, v pravé poledne, nástupem členů JSDH před hasičskou technikou
se spuštěnými výstražnými světly.
Na výročí republiky jsme zajišťovali doprovod při lampionovém
průvodu v naší obci. Pomáhali
jsme s dozorem, aby děti nevběhly
na cestu a částečně řídili dopravu,
aby nedošlo ke kolizi projíždějících
automobilů.
Závěrem bychom chtěli popřát
všem našim členům, občanům
obce a všem dobrým lidem hezké
a příjemné svátky, rodinnou pohodu
a pevné zdraví.
HASIČI Sušice

CENÍK POPLATKŮ ROK 2022
Správní poplatky

Kč

Potvrzení o trvalém pobytu osob

50

Ověření podpisu

30

Ověření listiny

30

Příjmy za provedené služby
Zapůjčení sálu OÚ na 1 den v letním období (1.5.- 30.9.)

1000

Zapůjčení sálu OÚ na 1 den v zimním období (1.10. - 30. 4.)

1500

Zapůjčení sálu OÚ – krátkodobě (do 2 hodin)

100

Zapůjčení sálu OÚ pro pozůstalé

200

Zapůjčení párty stanu

1000 + 2000 vratná záloha

Zapůjčení altánku na hřišti včetně elektřiny

500

Firemní akce – celý sportovní areál

3000

Hudební skupina pořadatel

500

Hudební produkce – disko pořadatel

200

Kopírování jednostranné černobílé

3

Kopírování oboustranné černobílé

6

Kopírování jednostranné barevné

5

Kopírování oboustranné barevné

10

Hlášení místním rozhlasem

20

Sečení trávy

300/hodina

Pronájem víceúčelového hřiště -tenisové kurty:
Dospělí (max. 4 uživatelé)

80/hodina

Děti do 15 let (max. 4 uživatelé)

zdarma

Kolektivní sport (5 a více uživatelů)

100/hodina

Celodenní akce (pouze se souhlasem obce)

600/den

Místní poplatky
Ze psů (OZV č. 2/2019)- za jednoho, za dalšího + 100 Kč

100

Za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(OZV č. 4/2019) za osobu/rok

600

Vdova, vdovec, dítě do 6 let, studenti ubytovaní mimo přihlášení
k pobytu - sleva 200 Kč

400
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Za užívání veřejného prostranství za každý m2
a každý započatý den (OZV č.4/2019):
Za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje

10

Za umístění zařízení sloužících pro poskytovatele služeb

10

Za umístění reklamních zařízení

25

Za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí

10

Za umístění skládek

2

Za umístění reklamního zařízení – paušální částka

500/měsíc
Schváleno v ZO dne 21. 10. 2021

NOVÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2021

O

d 1. 1. 2021 nabyla účinnosti nová
odpadová legislativa (zákony č.
541, 542 a 543/2020 Sb.), kterou byla
mimo jiné dotčena i právní úprava
zpoplatnění nakládání s komunálním
odpadem. Dle nové právní úpravy obec
od 1. 1. 2022 zpracovala novou obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství, která byla schválena
v Zastupitelstvu obce Sušice dne
21. 10. 2021 pod usnesením č.
8m/17/2021, s účinností od 1. 1. 2022.
Stávající obecně závazná vyhláška
č. 3/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů bude zrušena
k 31. 12. 2021.
Sazba poplatku 600 Kč za kalendářní
rok zůstává od 1. 1. 2022 beze změn.
Poplatek je splatný jednorázově, a to
nejpozději do 30. září příslušného
kalendářního roku. Lze uhradit na
účet obce, číslo účtu: 10620721/0100,
VS = číslo popisné, nebo v pokladně
obecního úřadu Sušice pondělí a středa
od 7.00 do 17.00 hodin.
Rovněž se nemění osvobození a slevy
na poplatníka:
(1) Od poplatku je osvobozena osoba,
které poplatková povinnost vznikla
z důvodu přihlášení v obci a která je

a) poplatníkem poplatku za
odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci v jiné obci a má
v této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova
pro děti do 3 let věku, školského
zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy nebo školského
zařízení pro preventivně výchovnou
péči na základě rozhodnutí soudu
nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc na
základě rozhodnutí soudu, na
žádost obecního úřadu obce
s rozšířenou působností,
zákonného zástupce dítěte
nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se
zdravotním postižením, domově
pro seniory, domově se zvláštním
 režimem nebo v chráněném bydlení,
nebo
e) na základě zákona omezena na
osobní svobodě s výjimkou osoby
vykonávající trest domácího vězení.
(2) Od poplatku se osvobozuje osoba,
které poplatková povinnost vznikla
z důvodu přihlášení v obci a která
a) má dlouhodobý pobyt v zahraničí
v délce minimálně 6 měsíců
v příslušném kalendářním roce,
b) v obci se celoročně nezdržuje,
c) je přihlášena v sídle ohlašovny, tj.
Sušice 54, a v obci se příslušný
kalendářní rok nezdržuje.
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(3) Úleva se poskytuje osobě, které
poplatková povinnost vznikla
z důvodu přihlášení v obci
a která je:
a) dítětem do dovršení 6 let věku
v kalendářním roce a to
ve výši 200 Kč
b) vdovou, vdovcem a to
ve výši 200 Kč
c) osobou samostatně žijící,
pobírající starobní a invalidní 		
důchod a to ve výši 200 Kč
d) studentem denního studia střední
nebo vysoké školy, ubytovaným
v místě studia a to ve výši 200 Kč.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
o místním poplatku ze psů – účinnost
od 1. 1. 2020
Místní poplatek za psa zůstává beze
změn. Splatnost poplatku nejpozději do
30. září příslušného kalendářního roku.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
-

za jednoho psa 100 Kč
za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 100 Kč,
za psa, jehož držitelem je osoba
starší 65 let 100 Kč
za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele, kterým je osoba starší
65 let 100 Kč.

Místní poplatek za psa lze uhradit
stejným způsobem jako místní poplatek
za provoz systému shromažďování.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Noví občánci obce narození
v roce 2021:
Adéla Štěrbová
Nina Přílučíková
Eduard Joch
Timea Benčíková
Štěpánka Vlachynská
Melanie Hurtová
Stella Slavíková
Jenovéfa Šlechtová
Naši jubilanti
v roce 2021:
Holásek František
Kolísková Františka
Hastíková Ludmila
Hrbáčková Františka
Horníčková Irena
Hlaváčková Vilema
Opravilová Vlasta

Grufíková Marie
Mikulík Miroslav
Štěpánová Marie
Škrabal Josef
Škrabalová Milada
Mikulinec Jan
Kodrla Štepán
Vojtíková Anna
Balcárková Cyrilla
Škrabal Karel
Kodrlová Dagmar
Krsička Miroslav
Škrabalová Marie
Říhová Vlasta
Vandová Anna
Dvořák Antonín
Litoš Jiří
Křístková Ludmila
Malinová Marie
Gabriel Václav

Kubíková Libuše
Janošková Jindřiška
Gabrielová Zdenka
Ovsík Antonín
Vitásek Věroslav
Křístek Miroslav
Kuchař František
Chybíková Zdenka
Štěpáníková Zuzana
Křivánková Marie
Huťková Libuše

knihovnice ve skladu knih v Uherském Hradišti. Tyto knihy se podle
zájmu čtenářů v průběhu roku
obměňují. Knihovnu navštěvují
i mnohem mladší děti v doprovodu
rodičů nebo starších sourozenců.

V počtu přečtených knih vedou
čtenáři - senioři. V roce 2021
je návštěvnost knihovny nízká.
Knihovna a internet pro veřejnost
jsou otevřeny každé pondělí od
17 do 19 hod.

Občané obce, kteří nás
v roce 2021 opustili:
Radovan Škrabal, 27. 4. 2021
Fusek Josef, 23. 6. 2021
Marcela Kupsová, 23. 8. 2021
Jabůrková Filoména, 15. 10. 2021
Bartysová Josefa, 22. 10. 2021
Holásková Marie, 22. 10. 2021

KNIHOVNA OBECNÍHO ÚŘADU

S

ušická knihovna se nachází
v budově Obecního úřadu.
Vede ji paní Helena Kozáčková.
V knihovně je kolem 2 000 knih.
Další knihy nám darovali spoluobčané, dalších 600 knih vypůjčila
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UPOZORNĚNÍ
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V OBCI
Vážení občané,
od roku 2021 značně vzrostly poplatky na svoz komunálního odpadu v obci. Proto se na Vás všechny
obracím s prosbou řádného třídění
komunálního odpadu, který se
z naší obce odváží popelnicemi. Na
všechen odpad, který potřebujete
někam uložit máme všechny druhy
kontejnerů, které Vám dopomohou
k tomuto třídění. Máme v obci 4

odběrná místa na tříděný odpad
a taky velmi dobře vybavený sběrný
dvůr, kde můžete vše řádně uložit.
Prosím, zamyslete se nad tím co
všechno dáváte do popelnic a vlastně tam nepatří. Budou probíhat
kontroly popelnic z vývozové firmy
a budou-li tam uloženy věci, které
do směsného komunálního odpadu
nepatří např. suť, cihly, tráva, textil,
hrnce, kov, maso, obuv, plasty, sklo,

papír a mnoho dalšího, NEBUDE
v takovém případě popelnice
vyvezena.
O tuto informaci pro Vás nás požádala svozová firma Odpady -Třídění
- Recyklace a.s. Průmyslová 1153,
68601 Uh. Hradiště.
Co se týká kontejnerů, na všechny
místa byl doplněn černo-oranžový
kontejner na plechovky a drobný
kovový odpad.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
ROK 2022
Letní období březen – říjen:
Úterý: 12.00 - 15.00 hodin
Čtvrtek: 09.00 - 12.00 hodin
Sobota: 13.00 - 16.00 hodin

Zimní období listopad-únor:
Úterý: 13.00 - 16.00 hodin
Čtvrtek: 09.00 - 12.00 hodin
Sobota: 12.00 - 15.00 hodin

V případě velkého zájmu bude v letním období otevírací doba prodloužena. Odpovědná osoba: Helena
Kozáčková, telefon: 728 140 351.

Vážení občané,
doufám, že i v tomto ne příliš lehkém období se nám v roce 2022 podaří
co plánujeme budovat, přichystat projekty a tím vším přispějeme ke zkrášlení,
vylepšení a hlavně modernizaci naší obce.
Ať se každému z Vás daří plnit všechna Vaše přání a pracovní úspěchy.
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