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Úvodní slovo starostky obce
Vážení občané,
konec roku 2020 jsme zdánlivě ukončili i přes veškerá úskalí , která nás celým rokem provázela. Poohlédněme se tedy alespoň v kostce co se nám podařilo uskutečnit, co plánujeme
dále v roce 2021 a jak se naše obec mění k lepšímu. Ale teď bohužel nevíme, jak moc nás vše
omezí, co si budeme moci dovolit budovat a vylepšit.
Nejvíce Vám vážení spoluobčané přeji pevné zdraví, pohodu, lásku, klid
a moře pracovních úspěchů.
Ladislava Vlachynská
Starostka obce

Z důvodu omezení a nařízení vlády v roce 2020 bylo v obci velmi poskrovnu akcí,
ale některé se nám přeci podařilo uskutečnit:
Tříkrálová sbírka

4. ledna

Z

ahájení v 9.00 hodin mší svatou a pak následná obchůzka
vesnicí. Obchůzku tvořily

dětský karneval

4 skupinky koledníků, bylo vybráno 23804 Kč a vše odvezeno na
Charitu Uherské Hradiště.

25. ledna

D

ětský karneval s Chabičovskými. Karneval byl velmi pěkný,
veselý, krásná diskotéka pro děti.
Karnevalu se účastnily ve větší
míře děti z vedlejších obcí, jak děti
z obce Sušice.
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Košt slivovice

8. února

P

řihlášeno bylo 35 vzorků. Hodnotila se chuť, čistota a vůně
vzorků. Cenu obdrželi Marián
Snopek, Adam Ondruch a Tomáš
Skopal. Pamětní list obdržel Štěpán
Kodrla za vzorek ořechovky 2019,
Vladislav Kodrla za vzorek medové
slivovice 2019.

Fašank

22. února

P

ořadatelem akce byl Sbor dobrovolných hasičů Sušice. Uskutečnila
se obchůzka masek vesnicí.
Stále pokračujeme
v dodržování tradic.
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Sušická pouť

D

12. července

ne 12. 7. 2020 se uskutečnila pouť
se mší svatou, kterou sloužil nový
pan farář P. Pawel Bilinski, který je
knězem ve farnosti Jalubské.

Mariánské hody

5. a 6. září

Z

a krásného slunného počasí
proběhly veselé Mariánské
hody, i když bez stárků, ale všichni
si přišli na své.
Poděkování patří chase, pořadatelům
a všem kdo se jakýmkoliv způsobem
účastnili pomoci při těchto hodech.
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Drakiáda
s opékáním špekáčků

2. října

V

e spolupráci s mateřskou školou
jsme ještě provedli drakiádu,
kde děti nejenom z mateřské školy,
ale i ostatní pouštěly draky a na
závěr si opekly špekáčky.

B

ohužel další akce, které byly do konce roku naplánovány se uskutečnit nemohly z důvodu pandemie
Covid-19.

O všem Vás budeme dopředu informovat, vytiskneme
plakáty a na akce Vás pozveme místním rozhlasem.
Ani vítání občánků v roce 2020 nebylo možné uskutečnit, ale snad už v roce 2021 bude lépe a vše napravíme a naši malí občánci nám to i s rodiči odpustí.

Na rok 2021 jsme dopředu akce neplánovali, budeme
postupně plánovat jak nám to situace bude umožňovat.

Mateřská škola

O

bdobí Vánoc, těšení, očekávání,
jiskřičky v dětských očích,
tajemství, touha. 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,
o úklid se stará paní Šárka Otépková.
Jelikož nás všechny na jaře zasáhla
nepříjemná pandemie, odrazilo se
to i na chodu mateřské školy, která
byla od měsíce března do května
uzavřena. Tento čas jsme využili na
dokončení rekonstrukce kuchyně, a to
zhotovením místnosti na čištění ovoce
a zeleniny dle požadavků hygieny,
dále prostor určený k praní, sušení
a ukládání ložního prádla. Proběhla
výmalba kuchyně, skladů, chodby,
bylo vyměněno a zmodernizováno
osvětlení. Ve třídě určené ke stolování
proběhly lehčí elektrikářské práce, jako
výměna zásuvek a světel. Do mateřské

Už se chýlí další rok,
Zbývá jenom malý krok.
Dáme talíř na náš práh,
Bude plný, žádný strach.
Čertům zvonky znějí tmou,
Mikuláš jde s nadílkou.
školy také zavítala na hospitaci ČŠI,
která zjišťovala a hodnotila podmínky,
průběh vzdělávání dětí, náplň školního
vzdělávacího programu a dodržování
předpisů. Jelikož se v naší školičce
snažíme děti vést k lidovým tradicím
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a zvykům, které se váží s naším regionem, vypracovaly jsme s paní učitelkou
Školní vzdělávací program s názvem
„Hřej Slunéčko hřej“, který je rozdělen
do pěti bloků, dále do podtémat, které
se váží k ročnímu období, zvyklostem,
událostem v obci, tradicím. S dětmi
z folklorního kroužku Slunéčka jsme
měli přichystáno pásmo „Ptáčci“,
kterým jsme chtěli potěšit na akci konané v obci (Beseda s Důchodci), které
se bohužel kvůli situaci, která nastala,
neuskutečnilo. Před letními prázdnina-

mi jsme se rozloučili s předškoláky a to
dopolední slavností v MŠ, kdy proběhlo slavnostní pasování na školáky
a z obce jsme obdrželi výborný jahodový a čokoládový dort, na kterém si
děti moc pochutnaly. V odpoledních
hodinách jsme uspořádali cyklistický
výlet s dětmi a maminkami do Babic

k Baťovu kanálu, cestou zpět se děti
pobavily na hřišti v Sušicích a poté
nás čekalo spaní přes noc ve školce,
které se náramně vydařilo. Spolupracujeme s MŠ Traplice, kde jsme také
docházeli na divadelní představení
a kulturní akce. S dětmi jsme navštívili ZOO Lešná, kde jsme si užili

krmení rejnoků, krásný pohled na výběh slonů a další potěšení ze zvířátek.
Všichni se těšíme, až se celá situace
zklidní a opět se budeme moci těšit
z dopoledních výletů a návštěv akcí
v blízkém okolí.

nařízených epidemických opatření se
již neuskutečnila. V soutěžním ročníku se nám podařilo odehrát 8 zápasů,
ve kterých se nám podařilo získat 12
bodů. Další plánované zápasy se již
neodehrály kvůli zhoršení situace
s nákazou COVID - 19 a zavedení

nových epidemických opatření. Pro
jarní sezonu se nám podařilo získat
2 sady nových dresů, které nám
zafinancovaly stejným dílem firmy
TVT – Eurookna a Certiko – nízkoenergetické dřevostavby. Doufáme, že
jarní budeme moci tentokrát odehrát.

Kolektiv MŠ Sušice

TJ Sušice

V

soutěžním ročníku 2019/2020
jsme odehráli pouze podzimní
část, v které jsme získali z dvanácti
zápasů 21 bodů za 6 výher a 3 remízy.
Bohužel příprava na jarní sezónu
a ani jarní část sezony se z důvodu

Sbor dobrovolných hasičů Sušice

N

áš sbor čítá 41 členů, z toho
7 žen. V roce 2020 jsme oslavili
95 let trvání Sboru dobrovolných
hasičů Sušice. V letošním roce jsme se
podíleli na tříkrálové sbírce, která je
určena potřebným lidem v naší republice. Je pořádána neziskovou organizací
CHARITA, ve spolupráci s jednotlivými obcemi. Pomáhali jak naši členové,
tak jejich děti. Při tříkrálové sbírce se
podařilo vybrat 23.804,- Kč.
Koncem ledna proběhla výroční
valná hromada, kde jsme zhodnotili
naši činnost za uplynulý rok. Ocenili
jsme naše členy za jejich práci. Pozvali jsme taky naše kamarády, kteří
nám pomáhali při okrskové soutěži
v roce 2019.
V měsíci Únoru se konala v naší
obci fašanková pochůzka, které
se zúčastnili naši členové, spolu
s našimi kamarády. Opět jsme
vyšli do naší malebné dědinky,
abychom pobavili naše spolu občany, zasmát se, zaspívat a dodržet
tradice, které založili naši předkové. Zázemí bylo v naší zbrojnici
a zajistili ho naši kolegové.

slivovice, stavění máje, pouť, mariánské
hody a další. V letošním roce, se díky
virové situaci, podařilo uspořádat košt
slivovice a mariánské hody.
Při koštu slivovice pomáhali někteří
naši členové nachystat zázemí koštu,
další dodali vzorky a jiní byli odbornou porotou, která rozhodla o vítězi
letošního ročníku. Při mariánských
hodech jsme pomáhali nachystat stany,
osvětlení a jiné věci, které jsou potřebné
pro hladký průběh hodů. To vše za
pomoci dalších občanů naší obce.

Naši členové se pravidelně zúčastňují
akcí pořádaných obcí, jako je košt

Při Sboru dobrovolných hasičů je
zřízena Jednotka sboru dobrovolných
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hasičů, která zajišťuje požární ochranu
v naší obci, ve spolupráci s jednotkami
HZS ZLK a JSDH okolních obcí dle
plánu o plošném pokrytí území jednotkami HZS a JSDH. Zúčastňujeme se
pravidelných školení pořádaných HZS
ZLK, na kterých získáváme odbornosti
potřebné pro členství v JSDH obce.
V rámci JSDH jsou to odbornosti:
velitel jednotky, velitel družstva
a strojník. V pravidelných intervalech
musíme své odbornosti obnovovat při
zkouškách. V letošním roce jeden člen
JSDH Sušice obhájil svou odbornost.
Další člen získal odbornost strojník
nově. Vše bylo letos ztíženo nákazovou

situací v České republice. Jednotka
vyjížděla ke dvou zásahům. První byl
požár polního porostu dne 29.4.2020
a další byl technický zásah při odklízení

vyvráceného smrku u autobusové
zastávky u nové ulice. Smrk se podařilo
odklidit před příjezdem jednotky HZS
ÚO Uherské Hradiště. Pro nového

člena jsme doplnili výstroj pro případ
zásahu. Jednalo se o zásahový oděv,
zásahovou obuv, zásahové rukavice
a zásahovou přilbu.

Co se nám v roce 2020 podařilo v obci vylepšit
1. Kompletní oprava kaple (obec se
podílela finančně spolu se spolkem
sušických věřících) celkem
110.000 Kč.
2. Rekonstrukce chodníku při hlavní silnici směrem na Huštěnovice.
Součástí chodníku je nové veřejné
osvětlení, položení optického kabelu pro vysokorychlostní internet

a oplocení při chodníku u zahrady
rodinného domu paní učitelky
Gabrielové čp. 128.
3. Rekonstrukce ulice Nová. Po
celé délce ulice vznikla nová místní
komunikace tj. nový povrch vozovky a upravené místa za obrubou
zámkovou dlažbou, veřejné osvětlení, položil se optický kabel na

vysokorychlostní internet. Taktéž
v celé délce proběhla kompletní
rekonstrukce vodovodního řádu
a svody z rýn z jednotlivých
rodinných domů byly svedeny do
kanalizace. Rekonstrukce kanalizace byla provedena v roce 2018.
Takže celá silnice v daném úseku je
i řádně odvodněna.
4. Vyspravené cesty směr do Struhy,
u Častulíkového a u bývalé Jednoty.
5. Realizace osázení míst před
Štěpánovým č.p. 42
- vznikl parčík
- osázení místa směr Struha
v zatáčce
- dále u Misijního kříže osázení
místa a úprava prostranství.
Celkové dotace získané
v roce 2020:
ul. Nová: 3.783.940,00 Kč
chodník (dolní konec):
4.197.830,55 Kč
dětské hřiště v areálu TJ:
940.500,00 Kč
pomník padlých:
337.301,00 Kč
Celkem:
9.259.571,55 Kč

Kanalizace v obci

P

o delším jednání s firmou Slovácké
vodovody a kanalizace Uherské
Hradiště se konečně blýsklo na lepší
časy a začalo se jednat o postavení čističky odpadních vod pro obec Sušice
na obecním pozemku. Financování

celé čističky a celá realizace projektu
by šla za SVAK Uherské Hradiště.
Jsem nesmírně ráda, že se podařilo
prolomit ledy a mým prosbám
bylo nějakým způsobem vyslyšeno
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a i v tomto začarovaném kruhu se
pohneme dopředu. Takže by nás
nenapojovali do Babic ani Huštěnovic, ale byla by čistička pro Sušice
a tím bychom již nepokulhávali za
ostatními obcemi.

Realizace

Pro rok 2021 byly na Zastupitelstvu
obce dne 19. 11. 2020, usnesení č.
13h/12/2020 schváleny následující
dotační tituly:
- Rekonstrukce dětského hřiště na
hřišti TJ – dotace byla již schválena a přidělena
- Rekonstrukce Pomníku padlých
– dotace byla schválena
a přidělena
- Realizace cyklostezky Sušice –
Traplice – dotace byla přidělena
- Rekonstrukce tenisového kurtu
a elektřiny v areálu TJ – žádost
o dotaci
- Chodník na Kudlovice – žádost
o dotaci

- Rekonstrukce obecního úřadu
– půdní vestavba, zateplení MŠ,
nová fasáda MŠ a obecního úřadu, zpracování projektu, žádost
o dotaci; výměna kotlů na OÚ,
elektřina, fotovoltaika
- Pokračování ve výměně světel
v obci – žádost o dotaci
- Úprava zastávek v obci – dolní
konec, přechod, radar, odvodnění
silnice, nasvícení přechodu –
žádost o dotaci
- Zastřešení kulturního areálu TJ –
žádost o dotaci
- Včelí louka v cihelně – žádost
o dotaci
- Rekonstrukce parkoviště před

tenisovými kurty
- Rekonstrukce místní komunikace
směr Kudlovice
- Prodloužení chodníku za domem
č.p. 39 Štěpánovi po rodinný
dům Ladislava Huťky č.p. 242.
- Položení optického kabelu
na vysokorychlostní internet
v lokalitě struha od čp. 168
Hastíkovi až po čp. 155 Botkovi,
při tomto optickém kabelu
se též připoloží chránička na
nové veřejné osvětlení v daném
úseku. Na tuto realizaci bude
použita dotace která byla již
přidělena firmě která bude
celou záležitost realizovat.

V roce 2021 se budou realizovat
následující projekty:
- Rekonstrukce pomníku padlých
naproti kaple (dotace přidělena
ve výši 337.301 Kč)
- Oprava chodníku při hlavní
silnici před bývalým obchodem
(vlastní zdroje)

- Realizace cyklostezka Sušice –
Traplice (společně s obcí Traplice. Dotace přidělena v částce
4.200.000 Kč
- Rekonstrukce tenisového kurtu
(odeslána žádost o dotaci)8

Rekonstrukce dětského hřiště
v areálu TJ (dotace v částce
940.500 Kč)
- Zakoupení 5 ks košů na psí
exkrementy.

V roce 2021 připravujeme
následující projekty
1. Vypracování projektu na půdní
vestavbu nad obecním úřadem,
vchod z boční strany obecního
úřadu, víceúčelová místnost
sloužící pro děti, cvičení, stolní
tenis a různé jiné aktivity. Zateplení mateřské školy, nová fasáda
mateřské školy a obecního úřadu,
nové plynové kotle
- Fotovoltaika na střeše obecního
úřadu (projekt dát na dotaci
v roce 2021.
2. Odkoupení části pozemku
(místní komunikace) od rodinného domu Krsička Jiří po
rodinný dům Babáčkovi (směr
k vodárně) a realizace projektu
nové místní komunikace v tomto
úseku (projekt dát na dotaci
v roce 2021).
3. Vypracování projektu rekonstrukce hřiště TJ
- Výměna laviček a stolů
v celém areálu
- Výměna branek TJ
- Nová elektrika v celém areálu TJ
- Oprava chodníků v areálu TJ
- Nové osvětlení v areálu TJ
- Nová střecha na šatnách
- Výměna zábradlí v areálu TJ
- Závlaha hřiště TJ
(Projekt dát na dotaci v roce 2021).

(Projekt bude dán na dotaci
v roce 2021).
5. Taktéž byla odeslána žádost na
E.ON Otrokovice o realizaci –
umístnění kabelu elektrického
vedení do země v úseku od ul.
Nová po Kuchařovo. V případě
kladného stanoviska od E.ON
Otrokovice by se v celé délce realizovalo nové veřejné osvětlení.
6. Prodloužení platnosti projektové dokumentace Chodník na
Kudlovice, neboť se nám doposud nepodařilo najít dotační
titul na tento chodník při místní
komunikaci. Prodloužení platnosti projektové dokumentace
„Chodník na Kudlovice“ jsme
prodloužili a snad se nám
konečně podaří najít dotační
titul, aby mohla být provedena
realizace tak potřebného chodníku na Kudlovice. Chodník je
velmi důležitý v tomto úseku
z hlediska bezpečnosti z důvodu
narůstající frekvence aut směr
Kudlovská dolina, Kroměříž, ale
taky Napajedla, Zlín.

4. Zvýšení bezpečnosti chodců
a cestujících (dolní konec)
- Výkup pozemků na kterých stojí
stávající zastávky a chodníky na
dolním konci
- Nové chodníky u zastávky
Dolní konec
- Nové autobusové zastávky
Dolní konec
- Přechod Dolní konec
- Odvodnění silnice u zastávek
Dolní konec
- Umístění radaru Dolní konec
i od Traplic
- Nasvícení přechodu
Dolní konec.
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7. Prodloužení chodníku před
č.p. 36 Štěpán Pavel po rodinný
dům Ladislava Huťky. Zpracování projektu (projekt bude dán
v roce 2021 na dotační titul).
8. Po ukončení pozemkových úprav
v roce 2021 dostala obec za úkol
zpracovat nový územní plán obce
Sušice. Původní plán je z roku
2009 a v nynější době je již zastaralý a nevyhovující.
9. Taktéž po ukončení pozemkových úprav v tomto roce se bude
žádat pozemkový úřad o realizaci
cyklostezky ( cyklotrasy ) směr
Huštěnovice která má vzniknout
mezi rodinnými domy Machovi čp.
197 – Kodrlovi čp. 146.
Podél celé cyklostezky (cyklotrasy)
bude výsadba vzrostlých stromů.
Za rodinným domem čp. 123
Kochařovi bude pokračování až
ke hřbitovu a odsud je již katastr
Huštěnovice kde bude v projektu
pokračovat obec Huštěnovice která
měla v pozemkových úpravách
stejný záměr.

Ceník poplatků rok 2021
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.)

500

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

1000

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

350

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

10

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 19. 11. 2020

UPOZORNĚNÍ
Třídění odpadů v obci

V

ážení občané,
od roku 2021 značně vzrostou
poplatky na svoz komunálního
odpadu v obci. Proto se na Vás
všechny obracím s prosbou řádného třídění komunálního odpadu
co 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 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
– V takovém případě popelnice
NEBUDE 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 bude doplněn černo - oranžový kontejner na plechovky a drobný
kovový odpad.

Provozní doba sběrného dvora
rok 2021

Sportovní aktivity
v sále obecního úřadu

Letní období březen – říjen:
Úterý: 12.00 - 15.00 hodin
Čtvrtek: 09.00 - 12.00 hodin
Sobota: 13.00 - 16.00 hodin

Úterý a středa: stolní tenis,
Pondělí a čtvrtek: jóga.
V současné době z důvodu
Covid-19 zavřeno.

Zimní období listopad-únor:
Úterý: 13.00 - 16.00 hodin
Čtvrtek: 09.00 - 12.00 hodin
Sobota: 12.00 - 15.00 hodin
11

společenská
kronika
Noví občánci obce narození
v roce 2020:
Jindřich Šlechta
Corona Horníčková
Sofie Sentlová
Vít Dobeš
Zdeněk Blaha
Nela Havlíková
Malvína Rychlíková
David Malík
Rozálie Šišáková
Občané obce, kteří nás
v roce 2020 opustili:
Stanislava Gabrielová dne 7. 6. 2020
Oldřich Vojtek dne 7. 7. 2020
Růžena Drobiličová dne 12. 8. 2020
Antonín Bartys dne 10. 10. 2020
Zdeněk Kodrla dne 26. 12. 2020.

Naši jubilanti
v roce 2019:
Vaďurová Marie
Hlaváčková Vilema
Kolísková Františka
Holásek František
Hastíková Ludmila
Hrbáčková Františka
Horníčková Irena
Opravilová Vlasta
Holásková Marie
Fusek Josef
Mikulík Miroslav
Šťepánová Marie
Balcárková Cyrilla
Škrabalová Milada
Vojtíková Anna
Škrabal Josef
Mikulinec Jan

Škrabal Karel
Říhová Vlasta
Krsička Miroslav
Vandová Anna
Deyl Otakar
Jaburková Filoména
Gabriel Václav
Malinová Marie
Velcer Jan
Janošková Jindřiška
Gabrielová Zdeňka
Kubíková Libuše
Bartysová Josefa
Ovsík Antonín
Vitásek Věroslav
Křístek Miroslav
Chybíková Zdeňka
Křivánková Marie

Vážení občané,
doufám, že i v tomto ne příliš lehkém období se nám v roce 2021 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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