SUŠICKÝ ZPRAVODAJ

Ohlédnutí za rokem 2017 + realizace roku 2018 + příprava na rok 2019

Vydání Sušického zpravodaje v roce 2018

Přišlo Jaro

Když jarní vánek čechrá stráně
a první kvítí zavoní,
ptačí zpěv, zazní znenadání,
rozkvetou větve jabloní,
pak přišlo jaro.

To je jisté.
Čas, sněženek a fialek.
Nebe je rázem krásně čisté
a z jara, se nám tají dech.
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Úvodní slovo starostky obce

Vážení občané,
rok 2017 byl pro obec Sušice rokem velmi úspěšným, neboť se nám podařilo zrealizovat mnoho akcí, které mají zásadní význam pro zvelebení a vývoj naší obce.
Ve stručnosti bych Vás chtěla se všemi akcemi, které byly v roce 2017 zrealizovány seznámit, a dále bych Vám chtěla představit všechny akce, které se budou realizovat v roce 2018 a zároveň představit již připravované akce pro rok 2019.
Doufám a pevně věřím, že tak jako rok 2017, nám i rok 2018 přinese zvelebení obce, její modernizaci a zvýšení bezpečnosti
v obci.
Tím se naše obec stane krásnějším místem pro spokojené žití.
A. JIŽ ZREALIZOVANÉ INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2017 A 2018
JIŽ ZREALIZOVANÉ INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2017 A 2018
NÁZEV PROJEKTU
NÁZEV PROGRAMU / POSKYTOVATEL / INVESTOR
1 985 325 Kč
1 200 000 Kč
1. BEZBARIÉROVÝ CHODNÍK V OBCI SUŠICE I - 2017
SFDI
Celkové náklady
Dotace
2. REKONSTRUKCE KNIHOVNY NA OÚ – 2018

Obec Sušice

3. ZABEZPEČENÍ EZS - OBECNÍ ÚŘAD A MŠ – 2018

Obec Sušice

4.

OBECNÍ ÚŘAD OSAZENÍ ZADNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ 2018

Obec Sušice

5. POLOŽENÍ KABELŮ VO A DEMONTÁŽ SLOUPŮ VO - 2017

E-ON

7 500 000 Kč

6. REKONSTRUKCE KANALIZACE – NÁVES - 2017

SVaK

5 500 000 Kč

7. REKONSTRUKCE SILNICE ČÍSLO III/42822 V OBCI SUŠICE - 2017

ŘSZK

6 700 000 Kč

BEZBÁRIÉROVÝ CHODNÍK S DVĚMA MÍSTY PRO PŘECHÁZENÍ
8.

IROP

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÉ PODÉL SILNICE III/42822

2 988 481 Kč
Celkové náklady

2 448 930 Kč
Předpoklad dotace

B. ŽÁDOSTI DOPORUČENÉ K PŘIDĚLENÍ DOTACE – PROJEKT JE JIŽ ZREALIZOVÁN

8.

Název projektu:
ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY NA SILNICI ČÍSLO
III/42822 V OBCI SUŠICE – BEZBARIÉROVÝ CHODNÍK A
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V OBCI

Název programu/ poskytovatel:
117D81500 - Podpora obnovy a rozvoje venkova/MMR

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU

Z TOHO DOTACE

TERMÍN REALIZACE

2 988 481 Kč

2 448 930 Kč

1. 9. 2017 - 31. 3. 2018

Projekt řeší podél komunikace III/42822 výstavbu bezbariérových chodníků a modernizaci stávajícího chodníku - včetně bezbariérové úpravy, zřízení dvou míst pro přecházení, vybudování bezbariérové nástupní plochy a modernizaci stávající nástupní
plochy autobusových zastávek navazujících na nový bezbariérový chodník, osazení nové obruby k modernizované komunikaci
a výstavbu nového veřejného osvětlení komunikace pro pěší a hlavního dopravního prostoru pozemní komunikace - vše na
území MAS SCHP.
Projekt řeší tyto problémy:
1. Dopad nárůstu intenzity dopravy na silnici č. III/42822 - za měřené období o 262 vozidel/den; stejně jako na celém území
MAS SCHP je i v obci Sušice sledován nárůst intenzity dopravy; patrné je zejména vyšší zatížení silniční dopravou na hlavní silniční komunikaci v obci - silnici číslo III/42822, kdy dochází ke zvyšování počtu projíždějících automobilů;
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2. Technický stav stávající dopravní infrastruktury - jak navazujících prostor silnice III/42822, tak chodníků podél této komunikace a také ploch přilehlých autobusových zastávek;
3. Nedostačující technické parametry této dopravní infrastruktury;
4. Nedostatečnost stávajících komunikací pro pěší podél páteřní komunikace číslo III/42822 - denně prochází přímo po vozovce komunikace k autobusovým zastávkám cca 90 dětí na autobusové spojení do ZŠ, SŠ a VŠ ve Zlínském kraji a 24 dětí do
místní MŠ;
5. Absenci bezbariérových opatření - v obci Sušice je podle statistiky evidováno 15 držitelů průkazu ZTP a ZTP/P;
6. Absenci míst pro přecházení;
7. Absenci veřejného osvětlení některých částí průjezdu silnice č. III/42822;
8. Nedostatečnost veřejného osvětlení v místech křížení a odklonu z dopravně zatížené komunikace - místa napojení místních komunikací na tuto páteřní komunikaci;
9. Nevyhovující technický stav a také nevyhovující technické parametry stávajícího veřejného osvětlení stávajících, modernizovaných a nově budovaných komunikací pro pěší a hlavního dopravního prostoru pozemní komunikace III/42822.
V návaznosti na tyto skutečnosti je velmi nízká bezpečnost chodců - základním rizikem je zde možnost zranění osob při kolizi s
projíždějícími vozidly z důvodu chybějící pěší komunikace.
Hlavní potřebou vybudování bezpečných chodníků je nejen intenzita dopravy v řešeném místě, ale též velikostí obce a jí odpovídající intenzita pohybu pěších.
C. ŽÁDOSTI O DOTACI V PROCESU HODNOCENÍ

9.

Název projektu:
VYBUDOVÁNÍ MÍSTA AKTIVNÍHO ODPOČINKU OBČANŮ
V OBCI SUŠICE - HŘIŠTĚ PRO PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

Název programu/ poskytovatel:
117D81500 - Podpora obnovy a rozvoje venkova/MMR

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU

Z TOHO DOTACE

TERMÍN REALIZACE

331 208 Kč

231 845 Kč

1. 5. 2018 - 31. 7. 2018

ALTERNATIVNÍ ŽÁDOST O DOTACI

10.

Název projektu:
VYBUDOVÁNÍ MÍSTA AKTIVNÍHO ODPOČINKU OBČANŮ
V OBCI SUŠICE - HŘIŠTĚ PRO PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

Název programu/ poskytovatel:
RP02-18DT1 - Program na podporu
obnovy venkova 2018 /Zlínský kraj

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU

Z TOHO DOTACE

TERMÍN REALIZACE

331 208 Kč

165 000 Kč

1. 5. 2018 - 31. 7. 2018

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU – je podpora a obnova venkova – obce Sušice s participací obyvatel obce Sušice, jejích občanských
spolků a sdružení (např. TJ Sušice, SDH a MŠ) při obnově obce Sušice v souladu s místními tradicemi.
Cíle projektu „VYBUDOVÁNÍ MÍSTA AKTIVNÍHO ODPOČINKU OBČANŮ V OBCI SUŠICE - HŘIŠTĚ PRO PLÁŽOVÝ VOLEJBAL“ budou zajištěny touto aktivitou projektu - výstavbou nového veřejného hřiště pro plážový volejbal.
Stávající volnočasový sportovně rekreační areál obce Sušice bude realizací projektu rozšířen o nové místo pro aktivní odpočinek občanů – hřiště primárně určené pro plážový volejbal, kde ale bude možné též hrát plážový tenis, plážový fotbal,
petanque, cvičit v písku, aj.
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Jedná se o novou stavbu - na volné ploše bude vybudováno hřiště pro plážový volejbal. Stavba bude užívána jako hřiště pro
plážový volejbal. Jedná se o trvalou stavbu. Stavba je bezbariérová. Navrhované kapacity stavby: Vnitřní rozměr hřiště: 8 x 16
m. Plocha: 128 m2. Ohraničovací prostor: pás po obvodu vnitřního rozměru o šířce 3 m. Celkový rozměr hřiště: 14 x 22 m.
Celková plocha: 308 m2.
Realizací aktivity projektu dojde k následujícím pravidelným – každoročním - výstupům projektu:
1.
Slavnostní prázdninové uvedení tohoto hřiště do provozu 4. 8. 2018 a následné každoroční zahájení sezóny
2.
Každoroční Srpnový turnaj v plážovém volejbalu pro děti a mládež z MAS SCHRP
3.
Každoroční Květnový turnaj v plážovém volejbalu pro děti a mládež z MAS SCHRP
4.
Každoroční Turnaj žen v plážovém volejbalu
5.
Každoroční Turnaj mužů v plážovém volejbalu
6.
Stavění z písku – pravidelné využití dětmi z MŠ Sušice v návaznosti na schválený ŠVP
7.
Každoroční Stavění Tvrze Sušice 8. Června 2019 – děti z MŠ Sušice zvou děti z MŠ Huštěnovice, MŠ Traplice, MŠ Kudlovice a MŠ Jankovice na stavění sušické písečné tvrze
8.
Běžný provoz hřiště – možnost hry plážového volejbalu, pétanque, cvičení v písku, plážový fotbal a plážový tenis

11.

Název projektu:
MY PŘÍRODĚ POMÁHÁME, PROTOŽR JI RÁDI MÁME ZAHRADA A HŘIŠTĚ V PŘÍRODNÍM STYLU MŠ SUŠICE

Název programu/ poskytovatel:
Národní program životní prostředí/
SFŽP

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU

Z TOHO DOTACE

TERMÍN REALIZACE

797 737 Kč

491 744 Kč

2. 7. 2018 - 31. 11. 2018

Cílem projektu "My přírodě pomáháme, protože ji rádi máme – zahrada a hřiště v přírodním stylu MŠ Sušice" je vybudování
vhodného technického a didaktického zázemí pro environmentální výuku a výchovu ve venkovním prostředí v mateřské škole Sušice - vytvoření prostředí pro
volnou kreativní hru, které dětem umožní sbírat zkušenosti při hře s vodou,
zemí, vzduchem a tvořivým materiálem, přirozeným způsobem rozvíjet sociální
kontakty a dostatkem pohybu zajistit správný vývoj smyslové a pohybové koordinace dětí.
V současné době je zahrada MŠ jako zázemí pro environmentální výuku a výchovu naprosto nevyhovující.
Budou vybudovány dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu s koncepcí vycházející ze Školního vzdělávacího programu, který je vypracován na téma "S přírodou jsme kamarádi". Vzdělávací program si klade za cíl upevňování citových
vztahů k rodině, přírodě, okolí a k životnímu prostředí vůbec. Samotný koncept
projektu pak vychází z celoročního projektu mateřské školy "My přírodě pomáháme, protože ji rádi máme", který je součástí ŠVP. Vybudování přírodního dětského hřiště a zahrady umožní dětem aktivní
poznávání přírodního prostředí, vlivu přírody na člověka a důvodů ochrany životního prostředí.

12.

Název programu/ poskytovatel:
129 662 Údržba a obnova stávajících
kulturních prvků venkovské krajiny/
SZIF

Název projektu:
OBNOVA BOŽÍCH MUK V OBCI SUŠICE

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU

Z TOHO DOTACE

TERMÍN REALIZACE

132 519 Kč

92 763 Kč

1. 7. 2018 - 31. 8. 2018
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Boží muka v obci Sušice jsou drobná stavba ve tvaru sloupu – pilíře, zakončen tzv. nástavcem kaplicí - lucernou pro umístění sošky sv. Josefa a svíce, s
kovovým křížkem na vrcholu. Stojí na původním rozcestí, na severovýchodním návrší obce otočené do údolí, směrem do obce. Obklopeny jsou ze dvou
stran dvěma vzrostlými lípami.
Boží muka v obci Sušice měla i významnou úlohu jako orientační ukazatel na
tomto rozcestí. Bylo by jistě chvályhodné zachránit poslední zbytky tohoto
našeho národního lidového umění, aby i dalším generacím bylo ukazatelem
na cestách krajinou i životem.
Předmětná památka je povrchově a hloubkově zasažena značným úbytkem
povrchových vrstev materiálu. Tato degradace tvarů a ploch bude mít a má
značný vliv na dochování předmětné památky v její odkazové podobě. Je
nutno tento proces zastavit a opravu provést v co nejkratším možném čase s
ohledem na nárůst finančních prostředků, vynaložených na budoucí opravu.
Cílem projektu je oprava božích muk v obci Sušice dojde k odstranění částečného fyzického opotřebení nebo poškození.
Cílem opravy je uvedení božích muk do funkčního stavu tak, že při opravě
nedojde k technickému zhodnocení majetku. Boží muka budou uvedena do původního stavu s použitím i jiných než původních materiálů a pracovních postupů, součástí nebo technologií beze změny pořizovací ceny, opravou nevznikne nová věc.

13.

Název projektu:
OBNOVA PIETNÍCH MÍST V OBCI SUŠICE - PÍSKOVCOVÝ
KŘÍŽ CZE7207-54388 A POMNÍK CZE7207-901

Název programu/ poskytovatel:
Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby/MO

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU

Z TOHO DOTACE

TERMÍN REALIZACE

500 000 Kč

400 000 Kč

1. 7. 2019 - 30. 9. 2019

Cílem projektu je oprava pietních míst v obci Sušice, v rámci níž dojde k odstranění částečného fyzického opotřebení nebo
poškození. Cílem opravy je uvedení válečných pomníků do funkčního stavu tak, že při opravě nedojde k technickému zhodnocení majetku.
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D. PŘIPRAVOVANÉ ŽÁDOSTI O DOTACI A PŘIPRAVOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE V OBCI
PŘIPRAVOVANÉ ŽÁDOSTI O DOTACI
NÁZEV PROJEKTU

14.
15.
16.
17.

18.

19.

POŘÍZENÍ HASIČSKÉHO AUTA - DEVÍTIMÍSTNÉ
REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V
OBCI SUŠICE II
BEZBARIÉROVÝ CHODNÍK V OBCI
SUŠICE II PŘI SILNICI ČÍSLO III/42822
SMĚR HUŠTĚNOVICE
BEZBARIÉROVÝ CHODNÍK NA KUDLOVICE
REVITALIZACE MÍSTA AKTIVNÍHO
ODPOČINKU OBČANŮ V OBCI SUŠICE
- SPORTOVNĚ - REKREAČNÍ AREÁL
OBCE
CYKLOSTEZKA SUŠICE - TRAPLICE

NÁZEV PROGRAMU / POSKYTOVATEL
Dotace pro jednotky SDH
obcí v roce 2019/MV GŘ
HZS ČR
Operační program Životní
prostředí/SFŽP

CELKOVÉ
NÁKLADY
PROJEKTU

Z TOHO DOTACE

TERMÍN REALIZACE

1 000 000 Kč

750 000 Kč

30.04.2019
1. 7. 2018 - 31.
10. 2018

SFDI

1. 7. 2019 - 31.
10. 2019

IROP/MMR

1. 7. 2019 - 31.
10. 2019

117D81500 - Podpora obnovy a rozvoje venkova/MMR
Zlínský kraj

1. 5. 2019 - 31.
10. 2019

SFDI - IROP

2019

PŘIPRAVOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE V OBCI
NÁZEV PROJEKTU
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PŘI SILNICI ČÍSLO III/42822 SMĚR HUŠTĚNOVICE
Vysprávka silnice hlavní směr na
Huštěnovice
Rekonstrukce kanalizace v ulici NOVÁ
Kabelizace od Lapčík – po Fojtášek
Jan
Úprava parkoviště – Sběrný dvůr
Dokončení úpravy prostranství kolem kaple a hasičské zbrojnice
Zpracování projektu v ulici Nová na
místní komunikaci
Narovnání pozemků u Kodrlového
čp. 104 ( cesta k cihelně není na pozemcích obce)
Vypracování studie cesty- Nad Chaloupkama

NÁZEV PROGRAMU / POSKYTOVATEL / INVESTOR
1. 7. 2019 - 31.
10. 2019

Obec Sušice
Hrazeno Ředitelství silnic Zlínského kraje

2018

Hrazeno SVAK Uh. Hradiště

2018

Investice E-ON

2019

Obec Sušice

2018

Obec Sušice

2018

Obec Sušice

2018

Obec Sušice

2018

Obec Sušice

2018
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Obec Sušice

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. Při vyjmenovaných akcích
se sejde téměř celá vesnice a společně tak vytváří příjemnou atmosféru v obci.
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Ohlédnutí za rokem 2017
Leden

Červenec

Tříkrálová sbírka

Mariánská pouť

Dětský karneval

Hasičská soutěž

Únor

Srpen

Fašanková obchůzka

Uzení makrel

Posezení se seniory
Září

Březen
Košt slivovice

Mariánské hody s právem
Slovácké slavnosti vína

Duben
Pálení čarodějnic + stavění máje
Květen

Říjen
Drakiáda

Den matek

Lampionový průvod
Červen

Prosinec

Zájezd na Svatý Hostýn

Posezení se seniory

Dětský den

Rozsvícení vánočního stromu
Koncert v kapli
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Akce v roce 2018



6. ledna Tříkrálová sbírka



19. ledna Přednáška trénování paměti



20. ledna Dětský karneval



10. února Fašanková obchůzka



24. února Posezení se seniory



10. března Košt slivovice



28. dubna Stavění máje, pálení čarodějnic



12. května Den matek



12. června Zájezd na Svatý Hostýn



23. června Dětský den



15. července Mariánská pouť



Srpen- Makrely (termín bude upřesněn)



1. a 2. září Mariánské hody



8. a 9. září Slavnosti vína Uh. Hradiště



Září- Zájezd pro seniory (termín nestanoven)



4. října Drakiáda



28. října Lampionový průvod a ohňostroj



10. listopadu Posezení se seniory



2. prosince Rozsvícení vánočního stromu
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Mateřská škola v roce 2017

Rok 2017 byl pro mateřskou školu úspěšný a plný událostí.
Ředitelkou školy je Mgr. Hana Forstová, učitelkou Jitka Čerstvá, jako za zástup za Žanetu Slobodovou, která je momentálně na mateřské dovolené. Jako vedoucí stravování a kuchařka pracuje Radka
Šrámková a jako školnice, a v první polovině roku i chůva pro nejmenší děti, Alena Kedroňová.
V současné době školku navštěvuje 18 dětí, z toho 6 předškoláků, v 1. polovině roku to bylo o jedno
dítě více.
MŠ má svůj školní vzdělávací program s názvem S přírodou jsme kamarádi, který byl právě v roce
2017 přepracován a doplněn, seznámit se s ním mohou všichni rodiče i ostatní zájemci.
Kromě každodenního cvičení, zpívání, tvoření a samozřejmě hraní, mají děti spoustu dalších aktivit,
se účastní, paní učitelky se také snaží o co největší spolupráci s rodiči a obcí Sušice. V MŠ probíhá také hravou formou výuka anglického jazyka.
Ve spolupráci s obcí proběhly akce Vítání občánků, Karneval, Dětský den, Drakiáda, Pálení čarodějnic
a stavění máje, Lampionový průvod, Mikulášská nadílka, Rozsvěcení vánočního stromu s vystoupením
dětí a zejména vystoupení pro maminky a babičky v rámci Dne matek. Společně s rodiči pak děti sdílely velikonoční i vánoční dílničky, zdařilé bylo již druhým rokem Dýňobraní či Zahradní slavnost pro
rozloučení s předškoláky a následná „Pyžámková noc“ ve školce, zpestřená noční baterkovou výpravou s táborákem.
Mateřská škola také úzce spolupracuje s okolními MŠ, a to v Traplicích, Kudlovicích a zejména v Jankovicích. Děti spolu bobovaly, hledaly Velikonočního zajíčka či si užívaly Den dětí s čokoládovou
fontánou.
Děti navštívily Den Země v Kovosteelu, Okresní knihovnu v Uherském Hradišti, Slovácké muzeum
tamtéž. Moc se nám líbilo na Živé vodě na Modré a Velehradě, také muzeum vláčků ve Vracově a společný školní výlet na statek v Kněždubu, kde jsme absolvovali program „ Jak žili naši dědečkové a babičky.“

Čokoládová fontána

Olympiáda UH
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Svátek matek

Opět jsme mohli navštívit Slovácké divadlo - představení Pinocchio, několikrát přijelo loutkové divadlo i za námi do školky. Musíme se také úspěchy ve výtvarných soutěžích, Štěpánek
Kodrla získal hned dvě 2. místa v soutěži Život ptáků ve Zlíně, Štěpánka Gottwaldová dokonce
zvítězila v soutěži Požární ochrana očima dětí a byla slavnostně přijata starostou Uh. Hradiště
na radnici města. Samozřejmě jsme také zaslali výtvarné práce našich dětí na výstavu do Uh.
hradiště– Reduty.
Děti se účastnily také Olympiády dětí MŠ v Uh. Hradišti, absolvovaly Závody malých kapříků
v rámci předplaveckého výcviku. Z nadace Synot jsme obdrželi příspěvek na zakoupení většího počtu hudebních nástrojů, chystá se také rekonstrukce školní zahrady.
Před koncem kalendářního roku děti hodnotily podzimní výzdobu v obci. Toto hodně ztěžovala současná rekonstrukce chodníků, ale i tak byla akce zdařilá a dětem se moc líbila.
Pro rodiče mateřská škola připravila besedy na různé témata, například Školní zralost, Zdravé
stravování či Rozvoj smyslů pro efektivní fungování mozku dítěte.
Maminky na mateřské dovolené s malými dětmi si mohou v dané termíny chodit s dětmi do
MŠ pohrát a podívat se, jak se zde s dětmi pracuje.
Pro další rok chceme pro děti připravit větší projekt pod názvem „Sušice, místo kde žijeme.“
V rámci tohoto projektu chceme opět úzce spolupracovat jak s obcí a jejím vedením, tak s rodiči a občany Sušic. Pro rodiče připravuje řadu zajímavých přednášek.
Všichni zaměstnanci mateřské školy se snaží zejména o to, aby se dětem ve školičce líbilo, byly zde spokojené našly si nové kamarády, učily se vzájemné spolupráci a respektu. Paní učitelky hodně zařazují do své práce „ prožitkové učení,“ co si děti mohou na vlastní kůži zažít, osahat, je vždy lepší, než vidět totéž jen na obrázku. Velmi důležité jsou sociální vazby s dětmi,
které se nejvíce upevňují hrou, do které dospělý zasahuje jen v nutném případě. Děti se učí obhájit svůj názor, respektovat ale i názor kamaráda, být zodpovědní za své chování, dodržovat
určitá domluvená pravidla, která si samy spoluvytváří.
Všichni chceme, aby nám v naší školce bylo jen a jen dobře!!
Vedení MŠ

Selský dům Kněždub

Vracov
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Čarodějnice

TJ SUŠICE 2017

V roce 2017 TJ Sušice z.s. vstoupila do 55. roku své historie. Dá se říci, že celý rok 2017 se dá
považovat za neúspěšný.
Přípravu na jarní boje o
záchranu v okresním přeboru jsme zahájili druhý
týden měsíce ledna. Na
konci měsíce února jsme
zdokonalovali

fyzickou

přípravu na soustředění
v Pustých Žibřidovicích.
Bohužel ani poctivá příprava na jarní boje soutěžního
2016/2017

ročníku
nezabránila

sestupu z okresního přeboru.
Po této sezoně ukončil fotbalovou kariéru po zranění Přemek Hastík. Dlouholetá opora v bráně,
Zdeněk Lašák, přerušil svou kariéru. Sláva Šur se rozhodl k přestupu do Březolup. Tyto odchody
znatelně oslabily naše mužstvo.
Naštěstí se podařilo získat do brány Adama Ondrůcha. Dále jsme získali Laďu Laholu a Tomáše Brádyho.
V soutěžním ročníku 2017/2018 proběhla reorganizace, kdy byly zrušeny základní třídy a vytvořili se tzv. regionální skupiny. V současné
době hrajeme okresní soutěž skupiny A. V naší
skupině se utkáváme s okolními obcemi, a to s
Košíky, Jankovicemi, Traplicemi, Kudlovicemi,
Babicemi, Huštěnovicemi a Jalubím. Do nového ročníku 2017/2018 jsme vykročili však špatnou nohou, kdy jsme byli oslabeni o hráče základní
sestavy a naše výsledky nenaplnili očekávání našich fanoušků. Od poloviny soutěže se však naše
hra stabilizovala, ale postavení v tabulce nekorespondovalo s předváděnou hrou. Jediným slovem
chybí střelec. Přípravu na jarní část sezóny 2017/2018 jsme proto zahájili s předstihem s hlavním
cílem hrát v klidném středu tabulky a svou hrou bavit diváky a hlavně sebe.
Miroslav Mikulík
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Sbor dobrovolných hasičů Sušice
Náš sbor čítá 36 členů z toho 7 žen. V loňském roce jsme oslavili 92 let trvání Sboru dobrovolných hasičů Sušice. V roce 2017 se dvě členky našeho sboru vdaly a my jsme je, spolu s našimi kamarády, přišli
při tomto životním kroku podpořit a přispět trochou legrace v jejich slavný den .

Svatba Michaeli Křivánkové

Svatba Hany Fojtáškové

Nezapomněli jsme ani na podporu potřebných
a někteří naši členové a jejich děti se zúčastnili
tříkrálové sbírky. Kterou pořádá Charita
ve spolupráci s jednotlivými obcemi
našeho okresu. V loňském roce se podařilo
vybrat 19.547,-Kč.
V letošním roce se podařilo vybrat vyšší
částku a to 21.121,- Kč.
Další akcí byla fašanková pochůzka naší obcí, které se zúčastnili naši členové, spolu se svými kamarády
a přáteli. Daří se tak zachovávat tradice, které založili naši předkové a my se snažíme udržovat, aby nedošlo k jejich zapomenutí. Fašankovou zábavu jsme nepořádali.

V roce 2017 připadlo na náš sbor pořádání okrskové soutěže v požárním sportu, kterou vyhlašuje SH
ČMS. Soutěž se konala na místním hřišti, za účasti 5 družstev mužů, 2 družstev nad 35 let, 2 družstva
starších žáků a 1 družstvo mladších žáků. Bohužel nám nepřálo počasí. Bylo velmi chladno, přesto se s
tím družstva čestně popasovali. Muži soutěžili v disciplíně 100m překážek, pořadová příprava a požární
útok. Ostatní družstva soutěžila v disciplíně požární útok. Výsledky okrskové soutěže byly následující.
Muži

Nad 35 let

Žáci st.

Žáci ml.

1.místo

SDH Jalubí

1.místo

SDH Jalubí

1.místo

SDH Traplice

2.místo

SDH Košíky

2.místo

SDH Kudlovice

2.místo

SDH Košky

3.místo

SDH Sušice

4.místo

SDH Jankovice

5.místo

SDH Kudlovice
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1.místo

SDH Jalubí

Dále jsme se ve spolupráci s obcí zúčastnili dětského dne, který se konal na hřišti. Zajistili jsme 10 stanovišť, na kterých děti zkoušeli svou šikovnost v hasičských dovednostech. Chtěli jsme tak hasičinu přiblížit
co nevíce našim dětem. Děti byli hodně šikovné a z veškerými nástrahami jednotlivých stanovišť se řádně
popasovali.

Při Sboru dobrovolných hasičů je zřízena Jednotka sboru dobrovolných hasičů, která zajišťuje požární
ochranu v obci, ve spolupráci s profesionálními jednotkami HZS ZLK a JSDH okolních obcí. Tyto jednotky zasahují dle nařízení o plošném pokrytí území jednotkami HZS a SDH. Zúčastňujeme se pravidelných
školení pořádaných HZS ZLK, na kterých se zvyšuje odbornost jednotlivých členů JSDH. V rámci JSDH
jsou odbornosti velitel jednotky, velitel družstva a strojník. V loňském roce zasahovala jednotka u třech
požárů. Dvakrát u požáru stohu, kdy byl stoh zapálen bleskem a druhého dne došlo k opětovnému rozhoření a jednotka dohlížela na bezpečnost při vyhoření stohu. Dále jsme zasahovali při požáru udírny u RD
v Sušicích.

Dále se naši členové našeho sboru podíleli na zajištění lampionového průvodu, rozsvěcování vánočního
stromu a dalších akcích pořádaných obcí.
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Rozloučili jsme se s:

Jan Křivák
František Janál
Josefa Kubíková
Eva Otrusiníková
Marie Škrabalová
František Klobáska

Narodily se:

Šimon Srovnal
Radim Míša
Dominik Houšť
Dominik Janík
Emílie Zapletalová
Adam Havlík
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Pitná voda
Ačkoliv si to moc často neuvědomujeme, žijeme ve státě, kde není nouze o pitnou vodu. Kdykoliv otevřeme kohoutek, teče nám čistá a dokonce pitná voda. Používáme ji nejen pro vaření, ale pro osobní hygienu,
mytí v domácnosti nebo napuštění bazénu. To je opravdu luxus, který si může dovolit jen část obyvatel
této planety. Česká republika se řadí mezi země s nižší spotřebou vody. Ta u nás činí asi 120 litrů na osobu. Navíc množství obnovitelné pitné vody celosvětově stále klesá. Voda je častěji kontaminována chemickými látkami a tak se stává pro člověka nepoužitelnou. Jak se chemie dostává do všech odvětví lidské
činnosti, jsou řeky, jezera a rybníky stále více znečištěné a vytvořit nezávadnou pitnou vodu je stále obtížnější. A tak se také výroba pitné vody prodražuje, což v konečném důsledku pociťujeme všichni. Zejména
ti, kteří odebírají „státní“ vodu. Ten kdo má vlastní studnu je na tom o něco lépe, ale vodou musí šetřit také. Stačí suché léto a studna bude nepoužitelná.
Do ceny vodného je také potřeba započítat i nezbytné výdaje na energii, údržbu a rozvoj vodovodního řadu a technologií.
Jak tedy vodou šetřit?? Zde je několik tipů a doporučení:
Osobní hygiena
Každý z nás spotřebuje na mytí asi 60 litrů, což je celá polovina celkové denní spotřeby. Pro příklad umytí
rukou spotřebuje 3 litry vody, plná vana 150 litrů, sprchování kolem 60 litrů vody. Již z tohoto výčtu vyplývá, že vhodnější je mýt se ve sprše, než napouštět vanu. Pokud do kohoutků pořídíme perlátory, které
vodu provzdušňují, také ušetříme.
Toaleta
Jedno spláchnutí může znamenat až 10 litrů vody. Pokud pořizujeme nové WC, investujeme do moderního
typu s dvojitým splachováním. Umožňuje to spláchnout buď 3 litry nebo 7 litrů vody. V žádném případě
netolerujeme protékající nádržku. Během jedné hodiny může takto poškozenou toaletou odtéci až 80 litrů
vody!
Mytí nádobí a úklid
Mytí nádobí a úklid spotřebovávají podobně velké množství vody jako osobní hygiena. Nejvíce úsporné je
používání myčky nádobí. Uspoří se tak voda i energie na ohřev vody. Nádobí předem opláchneme, neboť
naschlé zbytky potravin vyžadují delší programy a samozřejmě mají větší spotřebu vody i energie. Myčka
také musí být plná. Pokud ji nevlastníme, napouštíme pro mytí nádobí dřez a nemyjeme je pod tekoucí
vodou. Při úklidu v domácnosti (např. mytí podlahy) napouštíme kýbl. Nemácháme hadr pod tekoucí vodou.
Praní prádla
Velmi špinavé prádlo nejprve vykartáčujeme, abychom nemuseli využívat dlouhé prací programy. Při pořizování nové pračky hledáme nejúspornější typ. Výrobce by měl uvádět jak spotřebu energie, tak spotřebu vody.
Zalévání rostlin a zahrady
Pokud napouštíme vodu pro pokojové rostliny, je lepší ji nechat odstát, než čekat na vodu pokojové teploty. Během toho odtékají zbytečně litry vody do odpadu. Pokud máme zahradu, je nejvhodnější pořídit sud
a chytat vodu dešťovou. Navíc měkká dešťová voda je pro rostliny vhodnější. Zaléváme ráno nebo večer,
kdy je menší výpar vody a rostliny vodu snáze využijí. Poškozenou hadicí mohou unikat litry vody.
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Jubilanti roku 2017

80 let oslavili:
Vaďurová Marie 13.1.1937

90 let oslavily:

Janošková Jindřiška 23.10.1937

Jabůrková Filoména 10.8.1927

Vitásek Věroslav 12.11.1937

Gabrielová Stanislava 20.8.1927

Holásek František 5.2.1937

85 let oslavily:

Nejstarší jubilant 93 let :

Kolísková Františka 5.2.1932

Bartys Antonín 27.6.1924

Bartysová Josefa 20.11.1932

Všem přejeme do dalších let hodně zdraví a sil !!
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Upozornění pro občany

1.

Od 1.5 do 13.5 proběhne v naší obci výběr vodného.

2.

K 1.1.2018 zanikl v naší obci spolek svaz Tenistů ZS a tenisové kurty tak byly vráceny obci. Od 1.4.2018 bude na webových stránkách zveřejněn sazebník k možnosti rezervování
tenisových kurtů. V průběhu týdne je možné si vyzvednout klíče a zaplatit poplatek na OÚ,
v době, kdy je OÚ otevřen. O víkendu půjčení zajišťuje Tomáš Skopal na telefonním čísle
605 531 005.

3.

V měsíci srpnu, a to 24 a 25 pojedou přes naši obec dvě erzety Barum Czech Rally Zlín. V
té době bude silnice v obci uzavřena.

4.

Z důvodu rekonstrukce silnice v obci Traplice bude od 3.4. do 30.8. silnice směr Jalubí
uzavřena.

5.

Od 3 do 31.4. bude kompletní uzávěrka ulice Nová, kde proběhne rozsáhlá rekonstrukce
kanalizace. občané, kteří nemají udělaný svod z rýn do kanalizace, mají možnost se domluvit na případném připojení svodu s vedoucím stavby firmy Vodohospodářské stavby Javorník, Ing. Josefem Fedorem, tel: 603 154 783, dozorce za obec - Radek Malina tel:
604209032.

6.

Prosíme ty občany, kteří budou rušit své předzahrádky, aby dali zpětnou vazbu také na
obec. Je to z důvodu realizace projektu na silnici v Nové ulici.

Zpracovala Nikol Kutálková
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