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Vzpomínka na
zimu
Ve sněhu, který
zrána napad, táhnou se černé šlépěje, jak listí v říjnu žloutne západ,
jak stromy staré
aleje. Krev slunce
stéká po sněhu a
mrazem
ztuhlá
krajina,
zarudlá
řeka bez břehů a
bez ryb zvolna
usíná. Jen dlouhý
řetěz černých stop
trhá sníh, kdo to
tu šel, štěstí či
hrob hledal v závějích?
Zatímco
všude
hořelo v kamnech,
zpocenou tváří do
sněhu pad, ta jarní vůně dýchla až
na mne, když pod
jeho tělem zem
začala tát, bylo to
dobré divadlo přes
sklo se dívat jak
byl sám.
Poslední
dobou
špatně
usínám,
tak málo sněhu
napadlo a mně,
který jsem za
sklem v teple
zbývá pramálo naděje, že vůbec někdy vítr sněhem ty
černé stopy zavěje.
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Pár vět o naší obci...
Obec Sušice je malá moravská obec, která se nachází v samém srdci Slovácka, v okrese Uherské Hradiště a ve Zlínském kraji. Sušice jsou snad nejstarším sídlištěm nejen v okrese, nýbrž i v kraji. Dějepisné prameny jsou velmi skromné, když mlčí prameny musí nám vypomoct vykopávky, na Vinohrádku byly objeveny zbytky zemanské tvrze s dvojitým valem. Zakladatel obce se jmenoval Such a byl zemanem. Jména nejstarších obcí na Slovácku byla vesměs odvozena ze jmen jejich zakladatele nebo pána
- podle Sucha, to byly Sušice. Tak vznikly podle Uštěna - Huštěnovice, podle Zlecha - Zlechov a podle
Jelouba - Jalubí. Obec se prostírá v údolí Jankovického potoka mezi katastry obcí Traplice, Jalubí, Huštěnovice, Babice a Kudlovice. Uprostřed obce se nachází kaple zasvěcená Panně Marii, naproti památník obětem druhé světové války. Datum založení Sušic na místě staroslovanského hradiště lze datovat
do 1. pololetí 13. století, a to po založení Kudlovic a Traplic. Prvním starostou obce byl mlynář Václav
Klem (1850). Ke dni 1. ledna 2014 zde žilo 606 obyvatel, ale jelikož je naše vesnice velmi klidná a velmi
dobře sjízdná do měst, jako je Uherské Hradiště, stále se rozrůstá, vlivem stěhování mnoho mladých
párů a rodin. V naší vesnici je pořádáno mnoho nejrůznějších tradičních kulturních akcí a stále se snažíme dodržovat obyčeje a zvyky, jako jsou například tradiční Mariánské hody s právem, Mariánská pouť,
Stavění máje, Dětský den nebo Fašanková obchůzka s večerní zábavou. Při vyjmenovaných akcích se

sejde téměř celá vesnice a společně tak vytváří příjemnou atmosféru v obci.

Symboly obce
Slavnostní žehnání obecních symbolů - znaku a praporu proběhlo v neděli
12. července 2005.
Figura obilního snopu představuje heraldizovaný přepis starého razítkového znamení obce z 19. století, symbolizujícího zemědělskou tradici obce a její venkovský charakter. Figura vinných hroznů je reflexí staré pečeti obce s obvazem hroznu vinné révy a připomíná tedy historickou vinařskou tradici regionu. Figura lilie
odkazuje na někdejší majitele obce - rody ze Sušic a ze Zástřizl a na Mariánskou kapli v obci.
Znak obce V modro-červeně sníženě děleném štítě nahoře zlatý vyrůstající obilný
snop provázený dvěma stříbrnými vinnými hrozny, dole k snopu přiléhající dolní
polovina stříbrné lilie. Barevné řešení znaku: zlatá = přirozená barva obilného snopu, zlatá + modrá = venkovský charakter obce, modrá = Mariánská kaple, vodní
tok, mlýn, stříbrná + červená = erb rodiny ze Sušic.
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Obecní úřad
Starostka - Bc. Ladislava Vlachynská
Místostarosta - Mgr. Ladislav Huťka
Administrativní pracovnice - Soňa Krátká
Účetní obce - Ing. Simona Nováková
Zastupitelstvo
Bc. Ladislava Vlachynská, starostka, Mgr. Ladislav Huťka, místostarosta
Členové: Pavel Mikulinec, Václav Šrámek, Jaroslav Tyllich,
Miroslav Mikulík, Ing. Petr Rudžik
Finanční výbor
Předseda: Václav Šrámek
Členové: Ing. Silvie Přílučíková, Pavel Mikulinec
Kontrolní výbor
Předseda: Miroslav Mikulík
Členové: Martin Rachůnek, Mgr. Stanislav Šlechta, MUDr. Marta Černá
Kulturní výbor
Předseda: Ing.Petr Rudžik
Členové: Bc. Petra Dubčáková, Jana Mikulincová, Helena Kozáčková, Radka Šrámková,
Monika Tyllichová
Telefon OÚ: 572 572 184

Email OÚ: info@obecsušice.com
Webové stránky OÚ: www.obecsušice.cz
Obchod a služby: Oznamujeme všem občanům, že každé pondělí, středu a pátek nabízí
v obci své produkty pojízdná pekárna Toma Topolná.
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Realizované rok 2015
1. Vybudování světel na Kudlovice. Projekt je financován ze zdrojů obce bez dotačního titulu, cena: 618 644 Kč.
2. Zpracování projektu „Sběrný dvůr“. Financováno ze zdrojů obce, cena: 119 098 Kč.
3. Projekt

„Bezbariérový chodník v obci“, stavební povolení. Financováno ze zdrojů obce,

cena 59 895 Kč.

Realizované rok 2016
1. Malování obecního úřadu, rekonstrukce kuchyňky u sálu, oprava vstupních dveří obecního
úřadu, oprava dveří vnitřních včetně kamerového systému. Financováno ze zdrojů obce, cena: 101 804 Kč.
2. Dostavba kanalizace stoka B u Sýkorového. Financováno ze zdrojů obce, cena: 1 041 014

Kč.
3. Vybudování vodovodu na hřišti – altán, pod podiem. Financováno ze zdrojů obce, cena:
45 583 Kč. Zpracování projektu na rekonstrukci silnice v úseku od pohostinství – ing. Karel
Taft (DUR). Zpracování a vyřízení stavebního povolení na projekt „Chodník u silnice
III/4822“.Oba projekty financovány ze zdrojů obce, cena celkem: 118 490 Kč.
4. Odeslání projektu „Chodník u silnice III/42822“ na dotační titul SFDI.
5. Zpracování projektu na stavbu beach - volejbalové hřiště a vyřízení stavebního povolení. Financováno ze zdrojů obce, cena: 24 972 Kč.
6. Spoluúčast na vybudování cyklostezky Sušice – Traplice – smlouvy, pozemky.
7. Realizace projektu „Sběrný dvůr“, kolaudace. Stavba bude dohotovena na jaře 2017 z důvodu
povětrnostních podmínek.
8. Financování: z rozpočtu obce 699 308 Kč, dotace 1 741 676 Kč.
9. Odeslání projektu na dotační titul „ Štěpkovač“ (umístění ve sběrném dvoře).
10. Cena: doposud nebylo financováno.
11. Zpracování projektu ů oprava Křížů v obci“ a odeslání na dotaci MMR (oprava Kříže u Kudlo-

vic). Financováno ze zdrojů obce, cena: 6 050 Kč.
12. Svítidlo u Kapličky, cena: 12 709 Kč.

6

Realizace 2017
Březen – listopad
1. Rekonstrukce kanalizace – úsek od pohostinství – dům ing. Tafta (financuje svak Uh Hradiště).
2. Realizace projektu „ Bezbariérový chodník“.
3. Realizace projektu „ Chodník u silnice III/42822“ včetně obrub a nájezdů na místní a účelové komu-

nikace.
4. Převod kabelů do země v úseku od Kubíkového – Mrkvicovi ( Financování E-ON).
5. Realizace nové vozovky v úseku od pohostinství – ing. Karel Taft.
6. Zpracování projektu „ Vesnická náves“ ( okolí Kaple, vybudování parkovacích míst ). Realizace
v roce 2018.
7. Zpracování a zaměření projektu „ Cesta nad Chaloupkami“ (propojení na hlavní silnici).
8. Zpracování a zaměření projektu „ Cesta ke Kudlovicím“ včetně chodníků.
9. Vybudování parkoviště u „Sběrného dvora“.
10. Realizace projektu „ Beach – volejbalové hřiště“ a „Sběrný dvůr“. Výkup pozemku z původního fondu: Sběrný dvůr, cena není zatím vyčíslena. Beach – volejbalové hřiště, cena: 20 000 Kč.

Knihovna
Sušická knihovna se nachází v budově Obecního úřadu.
Do roku 2017 vedla 17 let knihovnu paní Margita Holíčková. Od 1.1.2017 ji vystřídala Kristýna Kozáčková. V knihovně je kolem 4 000 knih. Další knihy nám darovali spoluobčané, dalších 600 knih vypůjčila knihovnice ve skladu knih v Uherském Hradišti. Tyto knihy se podle zájmu čtenářů v průběhu roku
obměňují. Za rok 2007 bylo v naší knihovně zaregistrováno 42 čtenářů, z toho 27 dětí. Nejstarší čtenářce je 84 let a nejmladší zapsané čtenářce je 8 let. Knihovnu navštěvují i mnohem mladší děti
v doprovodu rodičů nebo starších sourozenců. V počtu přečtených knih vedou čtenáři - senioři.
Naše knihovna a internet pro veřejnost jsou otevřeny každé pondělí od 17 do 19 hod.
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Akce, které se konaly v roce 2016

Pohádkový den
Dne 25.6.2016 se na hřišti v Sušicích objevily pohádkové bytosti jako kuchtík a kuchtička, klauni, vodník,
teletubbies, čarodějnice, z lese Řáholce se vynořily
Rumcajs a Manka, čerti a z dalekého Egypta připuto-

Rumcajs a Manka

vali Asterix a Obelix, kteří si pro děti připravili i kouzelný nápoj neporazitelnosti. Děti musely celkem na deseti stanovištích plnit úkoly, rozpoznávat koření a bylinky, projet na kole překážkovou dráhu a prokázat další, nejenom sportovní dovednosti. Ty menší byly
doprovázeny rodiči, kteří dětem případně pomohli s plnění úkolů, za jejichž splnění obdržely ratolesti sladkou odměnu. Poté následovala diskotéka a děti si také mohly užít další atrakce jako projížďka na koních a
další.

Teletubbies

Asterix a Obelix

Mariánská pouť
Jako každý rok se 10.7.2016 sešli před kapličkou obyvatelé Sušic, aby zde mší svatou před kapličkou
Panny Marie, zahájili Mariánskou pouť. Jako první si vzala slovo paní starostka, která všechny vřele a
srdečně přivítala a popřála hodně pokoje a štěstí nejen po slavností den, ale po celý rok.
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Paní starostka vítá spoluobčany

Mariánské hody

Ve dnech 3.9. – 4.9. pořádala Sušická chasa ve spolupráci s obcí Sušice Mariánské hody s právem, které byly
v roce 2011 slavnostně obnoveny po 41 letech. Jako
vždy, byly i tyto šesté hody zahájeny mší svatou před
kaplí, na které Otec Vojtěch požehnal celé hodové chase. Poté se hodová chasa čítající kolem deseti párů, vydala v čele s podstárkem Danielem Kutálkem, pro
neoficiální stárky do hasičské zbrojnice, jejichž úkolem bylo právo vynést. Po vyzvednutí práva následovala
obchůzka obce, při které se páry z chasy střídaly v nošení nazdobeného práva,

holky z chasy se před-

vedly karičkami, kluci zase verbuňkem před Obecním úřadem. Tam paní starostka, která chasu také podpořila krojem, udělila povolení k hodové muzice. Sobotní obchůzka byla završena hodovou zábavou na hřišti,
kterou obohatila tombola se spoustou cen. Vrcholem vydařeného večera však bylo dvacetiminutové pásmo,
které si hodová chasa pro návštěvníky připravila a poctivě nacvičovala několik měsíců. K

tanci a poslechu hrála dechová hudba Boršičanka a cimbálová muzika Búrava. V neděli
se konala tradiční nedělní obchůzka obce.

Průvod

Hodová chasa
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Setkání se seniory
Každý rok myslíme i na naše starší spoluobčany. Aby se necítili
osamělí, tak pro ně pravidelně pořádáme setkaní, kde si důchodci můžou popovídat, zatančit a poveselit se u sklenky dobrého vína.

Rozsvícení Vánočního stromečku

Dne 30.11.2016 se v naší obci slavnostně rozsvěcoval vánoční stromek. Jako jedna z mála obcí
je náš strom hluboko zakořeněný a zasazený na návsi vesnice a nemusíme ho odnikud dovážet
jako řada jiných vesnic. Vánoční stromek, smrk za kapličkou, svítí každý rok do širého okolí a klene se nad celými Sušicemi, nejen v době Vánoc. Událost přilákala téměř stovku lidí. Lidé si zde
mohli poslechnout připravené básničky a krátkou ukázku vánoční besídky dětí z mateřské školky a vánoční
koledování mužského pěveckého sboru z
Kudlovic. Ke skvělé atmosféře přispělo také
občerstvení v podobě čaje a svařáku.

Mužský pěvecký sbor z
Kudlovic

Posezení u cimbálu
Mužský pěvecký sbor z

První prosincový víkend 3.12.2016 se ve společenském sále Obecního úřadu konalo tradiční posezení u cimbálu. Hosté si mohli zatančit, zazpívat a nebo jen poslechnout písně
od cimbálové muziky Pozdní sběr, která pod vedení starosty obce Kudlovice, Phd. Josefa
Snopka, hrála všem přítomným k tanci a poslechu.
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Zájezdy
Každý rok jsou naší obcí pořádány zájezdy po České republice.
Cílem loňského zájezdu byl Svatý Kopeček s prohlídkou chrámu a výkladem, kde byla sloužena
i mše svatá. Odtud se všichni účastníci vypravili do Olomouce, kde se posilnili obědem a proběhla zde prohlídka chrámu Svatého Václava. Také v Dubu nad Moravou, si mohli poutníci pro-

hlédnout chrám a bylo jim zde i požehnáno.
Dne 16.6.2016 se také konal zájezd na Svatý Hostýn.

Družina Mikuláše, anděla a čertů

V předvečer svátku Svatého Mikuláše 5.12.2016 navštívil i naši obec Mikuláš, kterého doprovázel anděl a
skupina čertů, kteří po celé vesnici řinčeli řetězy a
dupali svými kopyty. Celý průvod obcházel dům od
domu. Všechny děti, které byly celý rok hodné odměnil Mikuláš dárky, těm zlobivým pohrozili čerti, ale když děti slíbily, že budou hodné, tak jim Mikuláš

dal ještě šanci a také se mohli těšit z dárečků. Tato tradice se v naší obci zachovává hlavně díky členům z řad dobrovolných hasičů a hodové chasy, kteří se ujali jednotlivých rolí velmi věrohodně.
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Kulturní akce v obci v roce 2017
7. ledna Tříkrálová sbírka
11. února Dětský karneval
25. února Fašank – tradiční fašanková pochůzka po obci pořádaná hasiči
4. března Posezení pro seniory

11. března Košt slivovice
29. dubna Stavění máje, pálení čarodějnic
7. května Den matek
24. června Dětský den
8. – 9. července Mariánská pouť
2. – 3. září Mariánské hody s právem
9. – 10. září Účast obce na Slavnostech vína v Uherském Hra-

dišti
14. října Drakiáda
3. listopadu Lampionový průvod
26. listopadu Rozsvícení vánočního stromu
Termín není stanoven Dva zájezdy pro seniory
Termín není stanoven Taneční zábava

Nejbližší akce
4.3.2017 – Proběhne v sále OÚ další posezení s důchodci. Začátek akce v 16:00. K tanci a poslechu
hraje a zpívá Radek Sychra.
11.3.2017 – Proběhne další ročník koštu slivovice. Začátek akce v 17:00. Pro dobrou náladu bude hrát
a zpívat Milan Kura.
Každý čtvrtek si můžete od 18 hodin, do sálu obecního
úřadu přijít zacvičit na lekce fitballu pod vedením zkušené lektorky Petry Dubčákové.
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S kým jsme se museli v roce 2016 rozloučit
Marie Kutálková rozená Horníčková *12.8.1930 Olomouc - † 14.5.2016
Josef Čermák *14.4.1923 Jankovice – † 29.6.2016
Antonín Balcárek *12.10.1955 Uherské Hradiště – † 20.7.2016
František Blaha *1.3.1960 Uherské Hradiště - † 28.7.2016
Marie Nováková rozená Vávrová *2.1.1929 Boršice – † 9.10.2016

Vítání občánků 2016
Děťátko se přes polibky

dostalo až do kolíbky.
Krásné oči, krásné vlásky
Josefína Gajdošíková narozena 29.2.2016

narozené z velké lásky.

David Dicházi narozen 4.4.2016

Ať ta láska je vždy stálá

Jakub Katrňák narozen 23.5.2016

plná štěstí, neskonalá...

Ester Huťková narozena 22.6.2016

To, že se naše obec opět rozrostla, potvrdilo i vítá-

David Kaštánek narozen 23.7.2016

ní občánků, které se v naší obci v roce 2016 konalo dokonce dvakrát.

Viktorie Tyllichová narozena 11.8.2016

Slavnostně byli do života v naší vesnici přivítáni:

Adam Vidrman narozen 13.11.2016
Sofie Háblová narozena 17.12.2014
David Vlk narozen 14.3.2015
Anna Vlachynská narozena 23.10.2015
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Naši senioři v roce 2017 oslaví tato výročí

PŘÍJMENÍ
Vaďurová
Kolísková
Holásek
Horníček
Kubíková
Hlaváčková
Opravilová
Grebeníčková
Rezková
Klobáska
Otrusiník
Škrabalová
Škrabal
Vojtíková
Balcárková
Bartys
Křikavová
Vandová
Jabůrková
Velcer
Gabrielová
Malinová
Malovaný
Gabriel
Škrabalová
Janošková
Ovsík
Sentlová
Vitásek
Bartysová
Kuchař
Vitásková
Chybíková
Štěpaníková
Křivánková
Říha

JMÉNO

DATUM

Marie
Františka
František
Vladimír
Josefa
Vilema
Vlasta
Františka
Ludmila
František
František
Milada
Josef
Anna
Cyrilla
Antonín
Věra
Anna
Filoména
Antonín
Stanislava
Marie
Oldřich
Václav
Marie
Jindřiška
Antonín
Anežka
Věroslav
Josefa
František
Květoslava
Zdenka
Zuzana
Marie
Vladislav

NAROZENÍ
13.1.1937
5.2.1932
5.2.1937
7.2.1933
15.2.1929
19.2.1931
13.3.1930
14.3.1921
18.3.1933
31.3.1937
17.4.1942
5.5.1931
5.5.1934
13.5.1933
22.5.1929
27.6.1924
8.7.1942
25.7.1931
10.8.1927
14.8.1942
20.8.1927
6.9.1934
8.9.1934
23.9.1929
16.10.1934
23.10.1937
3.11.1936
6.11.1942
12.11.1937
20.11.1932
2.12.1935
6.12.1935
13.12.1929
16.12.1935
20.12.1934
29.12.1934
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VĚK

ČÍSLO

80
85
80
84
88
86
87
96
84
80
75
86
83
84
88
93
75
86
90
75
90
83
83
88
83
80
81
75
80
85
82
82
88
82
83
83

POPISNÉ
103
134
29
89
74
105
133
74
143
36
76
130
113
193
107
44
33
87
75
109
128
51
91
9
113
15
50
61
125
44
121
125
35
149
102
148

Mateřská škola

Naše mateřská škola se kromě svých aktivit, podílí i na kulturním dění v naší obci.
Ve školce je jedna smíšená třída dětí, ve věku od 2,5 let
Pouštění draků

do 7 let. Od letošního roku můžou navštěvovat mateřskou

školu i děti po dovršení dvou let. Ve školce je totiž chůva,
která se o tyto děti stará. je placená z dotačního fondu. Školku navštěvuje celkem 17 dětí z toho 8
chlapců a 9 děvčat pod vedením paní učitelky Ž. Slobodové a paní ředitelky H. Forstové. V naší MŠ
vaří paní kuchařka R. Šrámková a uklízí paní uklízečka A. Kedroňová.
Pro děti jsou připravovány nejrůznější kreativní tvoření, zájmové činnosti, pohybové aktivity, výlety
a také se zúčastnily několik olympiád. Pro rodiče si pak děti připravují besídky a akce, kde mohou
rodinní příslušníci nahlédnout do chodu školky a prohlédnout si výtvory dětí. Vedení MŠ respektuje

potřeby dětí a podle toho s nimi také tak pracuje.
Ve školce se konají akce přizpůsobené ročnímu období a aktuálnímu dění jako jsou Velikonoční
dílničky, Den matek, Den čarodějnic, karneval, vynášení zimy, Vánoční dílničky, dýňování, jablíčkování, pouštění draků, barevný týden, atd. Výlety často se vzdělávacím zaměřením, jsou pořádané
na hrady, zámky a památky v okolí. Děti navštěvují také hodiny plavání.
V prosinci zavítal i do naší mateřské školy Ježíšek. Odměnou za to, že děti byly celý rok hodné,
byla spousta dárků a hraček, ze kterých měly jistě ratolesti velkou radost.
Dne 11.2.2017 se uskutečnil dětský karneval v sále Obecního úřadu. Rej masek obohatila tombola
plná zajímavých a hodnotných cen, také diskotéka a spousta her a soutěží. K tanci a poslechu hrál
Milan Kura.

Výlet do letu Kunovice

Barevný týden
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Tříkrálová sbírka 2017

První lednovou sobotu 7.1. 2017 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Pomoci svým koledováním
do terénu vyrazily celkem 4 skupinky, z nichž každá měla svou trasu. Ještě předtím však proběhla
od půl deváté mše svatá, při které byly posvěceny křídy, kterými koledníci psali požehnání K+M+B

na každý příbytek ve vesnici. Tyto tři písmena ovšem neznamenají počáteční písmena jmen králů,
jak se lidé mnohdy mylně domnívají, ale jde o zkratku latinského rčení Christus mansionem benedicat, tedy Kristus žehnej tomuto domu. Také bylo požehnáno koledníkům. Pro Charitu ČR se díky
štědrým dárcům podařilo vybrat 19 547 Kč. Všem koledníkům tedy patří velký dík, že se i za nepříznivého počasí vydali přát štěstí, zdraví a dlouhá léta, ale také dárcům za příspěvek.
Stejně jako řada jiných tradic, které se v českých zemí dodržují, i tradice Tří králů vychází z Bible.
Dvanáct dní po narození Ježíše za ním přišli mudrcové z východu, které tam přivedla betlémská

hvězda, a přinesli mu dary. Ten den chodili od domu k domu koledníci, kteří lidem připomínali právě
okamžik zjevení Pána. Na koledu vyrážely zejména děti. Za svou koledu dostávaly od hospodářů
dobrou odměnu. Tři králové se nemuseli nějak složitě maskovat. Stačily papírové koruny a roucho z
prostěradla. Jeden z koledníků si pak zabarvil tváře, aby představoval toho „černého vzadu“.
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Spolky v Sušicích
Žáčci TJ Sušice
Tréninky žáčků v našem oddíle TJ Sušice byly založeny před dvěma lety. Věková hranice dětí je stanovena v rozmezí 5 – 10 let. Náplní tréninkových jednotek je základní rozvoj pohybových dovedností,

jako je např. běhání, strečink, pohybové hry, posilování, základní atletické cvičení atd. Tréninkové

jednotky jsou přizpůsobeny tak, aby je zvládly děti různých výkonností, respektive jsou určeny všem dětem výše uvedené věkové kategorie včetně dívek. Žáčci TJ Sušice nejsou registrovaní v žádné soutěži, takže se jedná pouze o přípravu bez hraní sportovních utkání.
Tréninkové jednotky probíhají 1x týdně od 17 - 18 hod. na fotbalovém hřišti v Sušicích. Trenéry jsou Antonín Kaštánek a Ladislav Huťka. Účast na tréninkové jednotce
je zcela zdarma.

Přátelé tenisu
Přátelé tenisu Sušice, z. s. je poměrně mladý spolek působící
od roku 2012. Jeho hlavní náplní je údržba a provoz tenisového kurtu. Náklady na provoz jsou hrazeny jak z dotací obce,
tak z inkasovaných peněz za pronájem kurtu. I přesto, že v
roce 2016 proběhlo hloubkové čištění povrchu odbornou firmou z Chropyně a to včetně zapisování a náklady dosáhli cca
60tis. korun, tak se podařilo udržet cenu za pronájem kurtu ve výši 50,- CZK/hod. pro dospělé. Díky tomu
je kurt využíván nejen občany Sušic, ale i z okolních obcí, např. Košíky. Velkou výhodou oproti okolním
kurtům je možnost rezervace přes internet. Samozřejmě, že spolek myslí i na ty nejmenší. Proto každoročně pořádá pravidelné organizované hraní 1x týdně. V roce 2016 této možnosti využilo 10 dětí a to ve
2 věkových skupinách.

Tenisové kurty neslouží jenom v létě
Tenisové kurty neslouží jen v létě, ale jsou využívány jako multifunkční hřiště
pro více účelů. V zimním období, pokud to počasí dovolí, je tenisový kurt přeměněn na ledovou plochu, na které se provozuje veřejné bruslení jak pro děti,
tak i pro dospělé.
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Hasiči
Sbor dobrovolných hasičů čítá 38 členů z toho 5 žen a 33 mužů. Zázemí sboru je v naší krásné hasičské
zbrojnici, která byla v letech 2010 a 2011 celá zrekonstruována z prostředků získaných z krajských dodací
a stavebním přispěním stavební firmy Kodrla. Nemalou měrou se na její rekonstrukci podíleli členové našeho hasičského sboru a pan Prokeš Jaroslav, který pomáhal s rozvodem elektřiny. V roce 2011 byla hasičská zbrojnice požehnána, při Mariánské pouti panem farářem
Suchomelem a nahradila tak naši starou zbrojnici do které zatékalo, byla podmáčená a začala být ve špatném stavu.
Sbor dobrovolných hasičů se pravidelně podílí na různých kulturních a společenských akcích pořádaných obcí. V loňském
roce upořádali fašankovou pochůzku obcí při které pomáhali občané naší obce. Dále uspořádali soutěž Požární ochrana dětí.
Na prvním místě se umístila Zuzanka Krsičková. Na druhém místě Jeník Gottwald a na třetím místě Oliver Britaňák. Vyhodnocení soutěže pro-

vedli členové v mateřské školce. Vyfotili se společně s dětmi a také je vyfotili ve slušivých vycházkových čepicích. Dále

uspořádali průvod Mikulá-

še, andělů a čertů společně s mládeží naší obce. V rámci přípravy se členové
zúčastnili okrskového kola soutěže v požárním sportu, které se konalo na Košíkách. Našemu družstvu se podařilo obsadit třetí místo s dosaženým časem požárního útoku 26,13 sekundy. Krásného času se podařilo získat i přes to, že
měli sestaveno smíšené družstvo mužů a žen. Z řad členů je zřízena JSDH
obce, která se připravuje na odborných školeních pořádaných HZS Zlínského
kraje v rámci předepsané odborné přípravy. předepsané HZS. Pravidelně obnovují odbornosti s trojníků
a velitelů. V JSDH májí tři členy s odborností velitel a šest členů s odborností strojník. JSDH má k dispozici dopravní automobil AVIA A31.1K přenosnou motorovou stříkačku a ponorné kalové čerpadlo. Členové JSDH jsou vybaveni zásahovým oblekem BUSHFIRE, ochrannou přilbou PABFIRE 03, Zásahovými
rukavicemi

TIFANY a zásahovou obuví. O svěřenou výzbroj a výstroj se řádně starají a udržují ji

v akceschopném stavu. Dle možností výstroj a výzbroj obnovují a doplňují s ohledem na dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví a

efektivnosti jejich použití při nasazení JSDH. Členové se pravidelně
zúčastňují akcí pořádaných obcí. Zejména se jedná o Mariánskou
pouť, Mariánské hody, Slavnosti vína , Dětský den, Stavění máje. Ke
konci roku asistovali u lampionového průvodu, který byl zakončen
krásným ohňostrojem.
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Fašanková obchůzka

Ukázky prací ze soutěže „Požární ochrana očima dětí“

Něco z výzbroje

Přilba PABFIRE

Zásahová obuv

Zásahový oděv BUSHFIRE

Stará hasičská zbrojnice

Opravená hasičská zbrojnice

Žehnání hasičské zbrojnice
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Zmínky o Sušicích
Čerpáno z knihy Nejstarší dějiny obce Sušic na okrese Uherské hradiště od Dr. Josefa Hubáčka
– čestného občana rodné vesnice Kudlovice

Sušický mlýn a dvůr
Sušický mlýn První zmínka z roku 1603 uvádí mlýn jako panský. Kdy byl tento mlýn postaven, není
nikde známo. Mlýn byl napajedelskou vrchností pronajímán na tři léta. Majitel musel udržovat mlýn a

jeho inventář v pořádku. Při mletí byl mlynář povinen přednostně mleti vrchnosti a jeho poddaným.
V roce 1712 byla sepsána artikule pro cech mlynářský, v té době sušický mlynář Lukáš Snoblík, také
podepsal toto řemeslné bratrstvo, ten také mlýn opravoval. V roce 1721, byl mlynářem Jan Sokol,
pronajal si mlýn za 80 zlatých, odváděl je až do důchodu v půlročních lhůtách. Postavení sušického
mlynáře se zhoršilo, je to patrné ze smlouvy. V roce 1772 byl mlýn na spadnutí, snažil se ho opravit
další mlynář Jan Karásek, na opravy byl použit vápenný kámen z lomu Jankovického. Ke mlýnu patřilo 13 mír polí a luk. Poslední mletí se konalo v roce 1848 a posledním mlynářem byl A. Vavříček.

Sušický dvůr Dvůr v Sušicích je tak starý, jak Sušice samy. Sušičtí zemané, kteří původně Sušice
od jejich založení až do konce 15. století drželi, museli mít dvůr, jinak z platů těch několika usedlých,
které Sušice měly, by nemohli být živi. První historická zmínka o dvoře z roku 1614 patřil Jiřímu Kuželovi. Začátkem 16. století byl, ale dvůr prodán a stal se svobodným. Později dvůr upadl a stal se
obyčejným poplatným gruntem. V roce 1613 ho Pavel Krek, se souhlasem obce a své manželky urozené paní vladyky Markéty Borynské z Roztropic, prodal Janu Jakubovi z Rotálu. Podle inventáře bylo u dvora 24 kusů hovězího, 384 ovcí, 24 kusů sviňského, 82 kusůpernatého (husy), sela se tam
pšenice, rež a pohanka. Ke dvoru náleželi louky, dvůr ležel ve výměře dvou lánů, tj. 120 měřic.

Poděkování, přání a prosba
Závěrem chci poděkovat za přečtení zpravodaje a
přeji pohodové nadcházející poslední zimní a poté
jarní dny.
Zároveň prosím o omluvení případných chyb a nedostatků!
Nikol KUTÁLKOVÁ
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