
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo za I. světové války 

Milí obyvatelé Sudic, 

je zde červen a za námi první půlrok v působení na obecním úřadě. Byl to 

půlrok doslova dobou hromad papírů a dělání pořádku na úřadě. Rychle  

se zorientovat v neznámých vodách obecní samosprávy nebylo vůbec 

jednoduché, ale myslím, že se dostáváme postupně do klidnějších pozic  

a soustřeďujeme se více na naše priority v podobě zvelebení obce. Jsem 

velmi ráda, že i přes tuto situaci jsme byli schopni pod hlavičkou obce 

zorganizovat i pár kulturních akcí pro malé i velké obyvatele. Sami bychom 

to nezvládli a tak velké díky patří všem, kteří se na těchto akcích podíleli. 

Je úžasné sledovat vzájemnou spolupráci a nadšení v obci. A ještě lepší je 

pocit, že se všem, kteří se přišli pobavit, tyto kulturní akce moc líbily a těší 



se zase na další. Budeme se snažit nezklamat, postupně dovybavit 

sokolovnu, aby její využití bylo pro Sudice maximální. Bylo by smutné, aby 

stála na konci obce opuštěná a bez života, když už do ní obec dala tolik 

financí. 

Oživení ji zcela určitě čeká o pouťovém víkendu, kdy se v pátek a v sobotu 

budou střídat hasiči a sokoli v organizaci večerních zábav a nedělní 

pouťové odpoledne proběhne pod taktovkou obecního úřadu při 

písničkách s Jožkou Šmukařem.  

Snažili jsme se rozvrhnout tento pouťový víkend tak, aby byly pokryty 

všechny složky včetně obce a nevznikaly tak zbytečné dohady. Snad se 

nám to podařilo a Vám se bude tento „akční“ víkend líbit.  

 

Ovšem pozor změna: 

Když jsme psali po schůzi zastupitelstva tyto řádky, tak v programu 

pouťového víkendu bylo jasno, zastupitelé všichni souhlasili. Některým 

představitelům Sokola se však zdál tento program příliš bezproblémový a 

tak by patřilo všem zase trochu „zavařit“. Poslaný dopis starostou TJ Sokol 

Sudice obsahoval jen samé limitující podmínky včetně toho, že na 

nedělním odpoledni, i když hudbu platí obec, budou prodávat občerstvení 

oni. Pokud ne, tak budou trvat na podmínkách darovací smlouvy, kde mají 

právo na celý pouťový víkend od pátku až do neděle, i případným 

předběžným opatřením u soudu (a pak že nám nebrání v užívání!). Budiž, 

ať je tedy po jejich, pro vedení obce jsou totiž jejich limitující podmínky 

nepřijatelné. Vypadá to, že po půl roce někteří lidé stále nechápou, že oni 

si zde už podmínky nekladou a o obecním majetku nerozhodují. Obec v 

tomto případě bude chtít úhradu částečných nákladů za užívání sokolovny, 

kterou nyní hradí všichni, co tam pořádají kulturní akce, tedy 1000,-Kč na 

den, což za tři dny činí 3000,-Kč. Pokud tak Sokol neučiní i se zaplacením 

předchozí faktury do konce června, nebude jim dále obec sokolovnu 

poskytovat. Nevidíme důvod, proč by měl Sokol mít nějaké jiné podmínky 

a výhody než všichni ostatní. 



Anebo, ať si sokolovnu vezmou Sokolové zpět a ČOS zaplatí obci její 

investice tj. 9,5 milionu korun. Za tuto částku bychom ihned obec „ozlatili“ 

a ještě si postavili menší kulturní dům na zelené louce, jehož provozní 

náklady by byly jednoznačně nižší a pro obec tento model nejpřijatelnější. 

Jenže má to háček, Česká obec sokolská tuto stavbu zpět nechce ani 

zadarmo, jak mi řekl na jednání jednatel Dr. Mandát. 

A jak to tedy bude se sudickou poutí? Sbor hasičů zrušil páteční zábavu a 

udělá ji v jiném termínu. Obec nic nerušila, Jožka Šmukař počítá, že za 

námi v neděli po obědě přijede. Podle okolností se tedy sejdeme, buď za 

sokolovnou, nebo u obecního úřadu. Všem našim obyvatelům dáme včas 

vědět. Pouť zde máme jednou za rok a o to větší důvod, abychom se 

všichni společně i s návštěvníky obce sešli a strávili příjemné odpoledne při 

pěkných písničkách.  

Mylně jsem se domnívala, že tento zpravodaj oproti minulému již bude jen 

o pohodovém dění v obci, informacích pro občany a historii naší obce. 

Bohužel není tomu tak, protože bratři Bártové se stále nevyrovnali s 

porážkou a neustále útočí na vše, co se jen na obci hne. Jeden ze zálohy 

stále vysílá své pěšáky s jím napsanými papíry a provádí politická školení, 

co mají říkat a na co se nás mají ptát a druhý chodí plný nenávisti osobně 

vyhrožovat zastupitelům přímo na úřad. Anebo píší prostřednictvím svých 

potomků obsáhlé slohové práce o zaručených praktikách v obci. Pánové, o 

co vám dvěma vlastně jde? Podstata nám všem uniká, neboť dobro obce 

to rozhodně není! Napadáte věci, které jste sami na úřadě nedělali. Jedno 

Vám však odepřít nelze: vynikající zmanipulování opozičních zastupitelů a 

pár Vašich příznivců, kteří se potom předvádí v plné parádě na schůzích, i 

když většinou sami ani neví, o čem mluví. O některých „perličkách“ se 

dočtete na dalších stránkách zpravodaje. 

Vzhledem k tomu, že brzy nastanou dětem prázdniny a čas dovolených, 

dovolte mi, abych Vám za sebe i za ostatní zastupitele, popřála příjemně 

strávený tento letní čas, abyste si jej dokonale užili, ale zároveň, abyste se 

ze svých cest rádi vraceli sem, domů, kde máte své blízké a své přátele… 

                         Vaše Olga Dočkalová 



PODĚKOVÁNÍ 

Velké díky patří panu Rudolfovi Kotrhonzovi, který se ujal bezúplatně 

činnosti kolem velkoobjemového kontejneru a tuto práci vykonával 

svědomitě od listopadu loňského roku. Dělal to rád a byla s ním legrace, o 

to více nás mrzí, že již není mezi námi. 

Pane Kotrhonz, moc děkujeme za práci pro obec i za Váš životní nadhled! 

Díky za vše! 

 

19.2.  Dětský karneval 

4.3.  První setkání seniorů  

5.3.  Tvůrčí dílna pro děti i dospělé 

5.3., 12.3. Brigáda na úklid klestu v obecním lese 

18.3.  Přednáška pana Jandy o budování nacistické dálnice 

19.3.  Masopust- průvod obcí s večerní masopustní taškařicí 

2.4.  Tvořivá dílna – tentokrát víly z vlny 

8.4.  Druhé setkání seniorů při harmonice 

16.4.  Velikonoční dílna 

23.4.  Brigáda v lese – sázení sazenic 

26.4.  Sběr nebezpečného odpadu 

30.4.  Pálení čarodějnic za sokolovnou – SDH Sudice 

6.5.  Další setkání seniorů při písničce s harmonikou pana Kotoučka 

7.5. Tradiční sběr železného šrotu pod taktovkou týmu  

SDH Sudice 



7.5.  Informační schůzka a nábor malých zájemců do řad 

dobrovolných hasičů 

1.6.  Krása Nipponu - Japonský benefiční večer 

11.6.  Hasičská soutěž mladších a starších žáků „O pohár SDH Sudice“ 

s večerní taneční zábavou 

18.6.  První Pytlácká noc s Jožkou Šmukařem v Sudicích 

  

Co Vás čeká od června do září: 

16.7.  Turnaj žáků v malé kopané 

16.7.  Pouťová zábava TJ Sokol Sudice 

17.7.  Nedělní odpoledne s písničkami Jožky Šmukaře. Začátek  

ve 13 hodin  

10.9.  Každoroční hasičská soutěž „O Pohár SDH Sudice“ s večerní 

zábavou 

Srpen/září Dětský den – termín bude včas sdělen 

Od října budou zase pravidelné Setkávání seniorů, vždy první pátek v 

měsíci. 

 

Schůze zastupitelstva dne 3. března 2011 

• byl schválen nový jednací řád obce Sudice a vyhláška o odpadech pro 

rok 2011, která nabyla účinnosti dnem 1. 4. 2011 

• zastupitelstvo schválilo Rozpočet obce na rok 2011 

• byla schválena veřejnoprávní smlouva o výkonu přestupkové agendy 

mezi obcí Sudice a městem Boskovice 



• dále byla schválena smlouva o vedení účetnictví  

• byly předloženy a na schůzi přečteny předávací protokoly mapující 

celý proces předání úřadu obce bývalým vedením a byla schválena 

smlouva o právním zastupování obce Sudice panem JUDr. Tomášem 

Krejčím 

 

Schůze zastupitelstva dne 2. června 2011 

• byl projednán závěrečný účet Svazku obcí Boskovicko za rok 2010 

• byl schválen Závěrečný účet obce za rok 2010 

• byla projednána zpráva auditora o přezkoumání hospodaření obce 

za rok 2010 - více k tomuto bodu v kapitole Audit obce za rok 2010 

• o příspěvek od obce na domácí čistírnu odpadních vod si zažádal pan 

Ing. Kopecký a ta mu  byla schválena 

• byla projednána žádost paní Gabriely Vojtkové o koupi obecního 

pozemku č. 449/6 s tím, že se zastupitelstvo usneslo, že rozhodnutí  

o prodeji pozemku odloží do té doby, než se všechny zúčastněné 

strany dohodnou o možné variantě. V současné době jsou všechny 

zúčastněné osoby vyzvány ke společnému jednání. 

• byly projednány podané žádosti společenských složek hasičů a 

sokolů o dotaci na jejich činnost od obce, kde se zastupitelstvo 

usneslo, že podmínkou obdržení této dotace bude pro každou složku 

200 hodin odpracovaných pro obec. Hasiči s touto podmínkou 

nemají vůbec žádný problém, ale opoziční zastupitelé upozornili na 

skutečnost, že hasičů je v tuto chvíli kolem 80 členů, zatímco sokolů 

pouze kolem 25. Vysvětlovat jim, že jejich členská základna mohla 

být minimálně o 90 členech, tak ať nefňukají, je zcela zbytečné. Stále 

nechápou! Sami se degradovali svým hlasováním při přijímání 

nových členů, tak by mohli být alespoň rádi, že výše dotace se zatím 

neodvíjí od počtů členů. 



• byla projednána změna odborného lesního hospodáře – od 1. 8. 

2011 dochází ke střídání odborných lesních hospodářů v obecním 

lese. Pana Ing. Svobodu vystřídá starostka obce, které byla 16. 2. 

2011 udělena licence odborného lesního hospodáře. Bude tedy 

zodpovídat za obecní les dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích z 

pozice starostky obce a také dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, 

jakožto odborný lesní hospodář. V praxi to totiž vypadá tak, že pokud 

odborný lesní hospodář způsobí nějakou škodu, musí ji uhradit 

vlastník lesa, což je v tomto případě obec. Více k problematice 

hospodaření v lese v článku „O obecním lese“. 

 

Dále z činnosti obecního úřadu: 

• proběhlo osobní jednání se Svazkem VaK a Vodárenskou akciovou 

společností k řešení stávajícího špatného stavu místních komunikací 

s prohlídkou situace přímo na konkrétních ulicích v obci 

• do místní sokolovny byly vybrány dle poptávkového řízení židle a 

stoly v hodnotě 199.000,-Kč, které byly minulý týden dodány. 

Montáž stolů byla provedena brigádně zastupiteli sdružení SOS a 

členy výborů obce. 

• zastupitel Aleš Pospíšil se svými kolegy provedl výměnu zatékajících 

střech na obou autobusových zastávkách v obci. Obec hradí pouze 

materiál. 

• proběhlo jednání s Povodím Moravy k řešení stálého zanášení a 

čištění mostní propusti Kovářovského potoka 

• zastupitel Jaroslav Staněk opravil dřevěné houpačky v parku na návsi 

• občané jsou pravidelně vyzýváni k připomínkám na funkčnost 

místního rozhlasu a osvětlení, poté budou tyto připomínky 

vyhodnoceny a oslovena firma k provedení oprav 



• pan Antonín Špidlík společně se synem Jiřím Špidlíkem opravují 

místnost na obecním úřadě, která bude sloužit jako klubovna pro 

malé hasiče a kroužek malých přírodovědců 

VŠEM JMENOVANÝM MNOHOKRÁT TOUTO CESTOU DĚKUJEME! 

 

Změna svozového dne komunálních odpadů 

Od 2. 6. 2011 v sudém týdnu ve čtvrtek, vždy pravidelně po 14 dnech 

(dosud byl svoz ve středu). 

Velkoobjemový kontejner 

Od soboty 4. 6. 2011 do konce října vždy  

každou sudou sobotu (vždy v týdnu, kdy se vyvážejí popelnice) v době  

od 9.00 do 10.00 hod. 

Od listopadu do konce února bude kontejner otevřen jednou do měsíce. 

Konkrétní data budou včas občanům sdělena prostřednictvím zpravodaje 

a nástěnek v obci. 

Provoz zajišťují manželé Helena a Antonín Špidlíkovi, Sudice 122 a my jim 

tímto děkujeme za práci pro obec, neboť si vzali na starost tuto činnost 

zcela zdarma. 

 

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 bylo provedeno dne  

10. 5. 2011 pracovníky Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Při 

přezkoumání hospodaření obce Sudice za rok 2010 byly zjištěny tyto chyby 

a nedostatky:  

1) Nedostatky spočívající v porušení povinností nebo překročení 

působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, a to 



tím, že nebyla krácena z důvodu skončení volebního období měsíční 

odměna neuvolněných zastupitelů za měsíc říjen 2010 a u starosty a 

místostarosty za měsíc listopad 2010 (tzn., že místo poloviční měsíční 

odměny jim pan ing. Bárta za zásluhy dopřál celou měsíční částku, což se 

ovšem nelíbí auditorům). 

2) Nedostatky, spočívající v nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení 

účetnictví v důsledku nepředání agendy obecního úřadu Sudice po 

ukončení funkčního období bývalým starostou obce, spočívaly v 

neprůkaznosti skutečného stavu majetku obce se stavem v účetnictví 

(chybějící evidence majetku, evidence poplatků obce, skladová evidence 

apod.). Dále v důsledku chybějících a nepředaných vnitřních směrnic obce 

nebylo možno prokázat správnost zaúčtování. 

Nápravná opatření, o kterých rozhodlo zastupitelstvo: 

1) Navrácení přeplacených částek odměn bývalých zastupitelů, starosty a 

místostarosty zpět na účet obce 

2) Vytvoření nových vnitřních směrnic obce 

3) Vytvoření soupisu majetku obce v podobě inventarizačních karet s daty 

pořízení majetku a pořizovacími hodnotami. Nyní jen zvažujeme, jakou 

cestou tento soupis budeme dělat, ale vzhledem k tomu, že jsme všichni 

neuvolnění a máme dostatek práce s běžným chodem úřadu, tak zřejmě 

oslovíme nějakou externí firmu, která bude prohledávat stohy účetních 

dokladů za minimálně posledních 10 let. Ovšem sumu, kterou bude tato 

firma za práci chtít vyplatit, lze vyhodnotit jako škodu způsobenou obci a 

obec ji tak bude požadovat zpět od bývalého vedení. Takže se „klukovina“ 

smazáním dat v počítačích na úřadě může značně prodražit. 

V posledních dvou letech byl audit bez chyb a nedostatků, čímž dokazují, 

že požadované dokumenty byly na obecním úřadě fyzicky přítomné. Kde 

tedy jsou? 

 

 



Dne 25. 2. 2011 proběhla kontrola plnění projektu z roku 2007 s názvem 

„Obnova břehového porostu na Kovářovském potoce v katastru obce 

Sudice“ pracovnicemi z Povodí Moravy a Odboru životního prostředí v 

MěÚ Boskovice. V tomto projektu mělo vedení obce v letech 2007 – 2011 

za úkol vykácet asi 120 ks označených stromů a měla být provedena 

následná výsadba předepsaných druhů dřevin. Stav byl k tomuto dni 

ovšem takový, že bylo před několika lety provedeno pouze kácení na 

pozemcích ve vlastnictví obce, ale nikoliv již náhradní výsadba, která by 

dnes byla ve fázi tříletých odrostků. 

Tento úkol si vzal bezúplatně na starost pan MUDr. Skoták a osobně v této 

lokalitě vysadil 60 ks nových stromů. Sazenice věnovala obci rekultivační 

firma ze severních Čech a tak náprava šlendriánské práce minulého vedení 

nestála obec ani korunu a pan Skoták se zasloužil i o to, že nebyla obec za 

nedodržení projektu pokutována. Současné vedení tímto panu doktorovi 

velmi děkuje za obětavou práci pro obec a doufáme, že minulé vedení mu 

také poděkuje za ušetřené peníze z jejich vlastní kapsy, neboť by opět 

vznikla škoda obci, kterou by obec na nich požadovala zpět. 

 

O průběhu přijímání nových členů do stávající TJ Sokol Sudice formou 

pohovorů jistě všichni víte. Bylo kolem této ostudné záležitosti již dost 

napsáno a řečeno. Dne 16. 4. 2011 byl starostovi TJ Sokol Sudice doručen 

dopis od zájemců o vstup s tím, že již o tuto složku nemají zájem ani ti 

přijatelní a také ani ti pro ně nepřijatelní.  

Dne 8. dubna 2011 byla svolána ustavující valná hromada, která přijala 

stanovy ČOS a zvolila orgány a členy nové tělocvičné jednoty. Dále byl 

jednomyslně schválen úplný název nové TJ v Sudicích, který nese název:   

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL SUDICE HONZY DROBNÍČKA. 



Tato žádost občanů obce Sudice o přijetí do České obce sokolské byla dne  

11. dubna 2011 podána na Župě Krále Jiřího v Boskovicích. 

Župa na základě těchto skutečností ihned druhý den pověřila kontrolní 

komisi k prověření vzniklé situace a koncem dubna nám poslala zápis, kde 

doslovně píše, že z jednání ohledně přijetí nových členů nedošlo k porušení 

stanov ČOS, ale z hlediska sokolské myšlenky se nám jeví jako nemorální a 

neetické vůči novým zájemcům o členství v ČOS. 

Dle stanov ČOS totiž nemůže župa nařídit tělocvičné jednotě přijetí nových 

členů. Proto slova pana Vítězslava Bárty na valné hromadě, kde se 

rozhodovalo o přijetí nových členů, zněla: „Běžte si pak stěžovat, kam 

chcete!“. Děkujeme, pane Bárto, díky tomu budeme mít novou TJ s velmi 

početnou členskou základnou a s nesrovnatelně lepším přístupem k 

občanům obce i dalším zájemcům o vstup do sokola. Až Vás nebudou chtít 

ve Vaší TJ, přijďte za námi, my Vás zajisté do TJ Sokol Sudice Honzy 

Drobníčka přijmeme! Budete mít přednostní právo i bez hlasování na 

valné hromadě a pohovorů! 

 

Složení výboru TJ Sokol Sudice Honzy Drobníčka: 

STAROSTA   - KOVÁŘ Petr, Sudice 167 

MÍSTOSTAROSTA - DRAŽIL Jiří, Sudice 135 

JEDNATEL   - VOJTEK Jaroslav, Sudice 101 

HOSPODÁŘ  - HRDÝ Zdeněk ml., Sudice 135 

ČLEN výboru  - ŠPIDLÍK Antonín, Sudice 122 

ČLEN výboru  - POLÁKOVÁ Marie, Sudice 153 

ČLEN výboru  - NĚMECKÁ Božena, Sudice 127 

 

V současné době probíhají nezbytné procesní postupy registrace nové TJ a 

schválení vedením celostátní České obce sokolské v Praze. Poté oficiálně 



přijmeme všechny žadatele a zájemce o vstup do této organizace, kteří se 

chtějí zapojit do sportovního i kulturního dění v obci pod hlavičkou naší 

nové tělocvičné jednoty. Roční poplatky jsou pro dospělé 300,- Kč, pro děti 

a důchodce 100,- Kč. Dvě třetiny těchto poplatků od každého člena, tedy 

200,- Kč a 66,- Kč, zůstávají přímo tělocvičné jednotě.  

Chtěli bychom za tyto poplatky nakoupit pingpongové stoly, sítě, míče  

a jiné náčiní a potřeby pro sport v obci. Abychom se mohli všichni společně 

třeba v zimních měsících sejít v sokolovně při sportu a dobře se pobavit. 

Původně jsme si totiž mysleli, že vybavíme postupně sokolovnu z obecní 

pokladny, ale narazili jsme hned při první investici a to při nákupu židlí a 

stolů. Na schůzi nám bylo předhozeno opozičními zastupiteli, proč 

utrácíme za tyto věci do sokolovny, když máme opravovat cesty. 

Najednou! Dříve tekly do sokolovny miliony i z úspor na opravu cest, a to 

bylo v pořádku! 

Obec tedy zajistila vybavení nábytkem a zajistí také zabezpečení oken v 

sále sokolovny, aby se tam mohly hrát míčové hry.  

Tímto tedy vyzýváme všechny, kdo se chtějí podílet na dovybavení 

sokolovny a na sportovním dění v obci, aby se přihlásili. Přihlášky budou 

k dispozici na obecním úřadě a na webových stránkách obce 

(www.sudice-bk.cz). Zájemci nemusí mít trvalý pobyt v Sudicích  

a nebudou muset podstupovat žádné pohovory a kádrování.  

Jsme organizace otevřená všem bez rozdílu a těšíme se na Vás! 

                                                              Výbor TJ Sokol Sudice Honzy Drobníčka 

 

Obec, jakožto vlastník lesa s výměrou nad 50 ha, musí mít zpracovaný 

lesní hospodářský plán, kde jsou stanovena závazná ustanovení, tj. 

maximální celková výše těžeb a stanoven minimální podíl melioračních a 

zpevňujících dřevin při obnově lesa. 



Firma LESPROJEKT a.s. dokončila v lednu zpracování tohoto lesního 

hospodářského plánu (LHP) na příštích deset let. Hospodaření v lese je 

vlastník lesa, tedy obec Sudice, povinen zajišťovat v součinnosti s tímto 

LHP. 

V tomto plánu se hovoří, že věková skladba našeho obecního lesa je 

nevyrovnaná a je zde výrazný nadbytek porostů 12. věkového stupně, což 

jsou porosty starší 110 let, tedy mýtně zralé, na rozdíl od zastoupení 

nižších věkových stupňů. 

Předržováním mýtně zralých porostů nebudou vznikat mladé věkové 

stupně a nevyrovnanost se bude dále zvětšovat. Kromě toho v přestárlých 

porostech může díky nástupu hnilob a poškození biotickými i abiotickými 

činiteli  klesat hodnota dřevní zásoby. Optimální by bylo plochu porostních 

stupňů starších než 110 let vytěžit do nástupu současného 7. věkového 

stupně do obnovy. To by zároveň z části nahradilo absenci zásob v 9. až 

11. věkovém stupni. 

Laicky řečeno, máme v obecním lese dost velkou zásobu dřeva v porostech 

mýtně zralých. Tím, že budeme oddalovat těžby, neznamená, že dřevo 

vzrostlých stromů zůstane nadále zdravé, ale vlivem hnilob se časem 

znehodnotí nejcennější části kmene. Tyto porosty bude třeba postupně dle 

lesního hospodářského plánu těžit a zakládat nové.  

 

Těžba dřeva v obecním lese – pro kontrolu ☺ 



Pracovníci odboru životního prostředí Krajského úřadu JmK při schvalování 

lesního hospodářského plánu na nás apelovali, abychom začali v obecním 

lese více plánovat těžby a intenzivněji hospodařit.  

Nyní je nejlepší doba právě na postupné plnění tohoto plánu, neboť cena 

dřeva na trhu je konečně po několika letech nejvyšší. 

Vzhledem k těmto skutečnostem jsme se v únoru rozhodli k těmto 

postupným těžebním zásahům z větší části formou clonných sečí. Clonná 

seč znamená odtěžení vzrostlých mýtně zralých stromů z částí porostů, 

kde se již pod těmito porosty nachází přirozené zmlazení dřevin. V těchto 

lokalitách tedy odpadá další investice v podobě nákupu sadebního 

materiálu a zalesňování. Tam, kde náletový podrost chyběl, proběhlo 

brigádně vysazování sazenic. 

Úklid klestu byl proveden také formou brigády. Zbylo nám uklidit ještě 

jedno hůře přístupné místo v prudkém kopci, ale protože zalesnění v tomto 

místě bude probíhat příští rok, tak úklid do podzimu určitě zvládneme 

také. 

Děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu pro obecní les a tím i pro obecní 

pokladnu. Jedná se o občany Sudic, rodiny i s dětmi, hasiče a myslivce. 

Bylo vytěženo kolem 200 m3, z toho 133,5 m3 bylo prodáno do Rakouska. 

Peníze od našich sousedů již máme zaplacené na obecním účtu. Celkovou 

sumarizaci nákladů a výnosů z obecního lesa zveřejníme po uzavření 

celého roku s porovnáním let minulých. Dnes s jistotou víme, že ušetříme 

nemalé prostředky na pěstebních pracích a do obecní pokladny tak přijde 

více financí na opravy cest. 

Jak se těžilo dřevo v minulých letech (z nalezených informací na OÚ) 
v roce:  2004  340 m3  

  2005  325 m3 

  2007  400 m3 

  2008  200 m3 

  2009  256 m3 



Z tohoto je patrné, že zatím zdaleka pokulháváme za aktivitami v lese v 

době minulého vedení. Takže mi není jasné, proč ten povyk, že jsem začala 

těžit a následně prodávat dřevo, což je vcelku logický a běžný postup, že se 

les vytěží a dřevo následně prodá. 

Co je ovšem nejdůležitější v tomto celém procesu, tak zinkasování peněz 

od odběratelů dřeva. Dnes není totiž problém prodat dřevo, ale dostat 

peníze na účet. Což se nám již z únorových těžeb povedlo do koruny.  Další 

věcí, která se začala řešit v souvislosti s obecním lesem, je skutečnost, že 

dle opozičních zastupitelů je potřeba mne v lese hlídat.  

Já s kontrolou v lese nemám žádný problém, ovšem když jsem na schůzi 

zastupitelstva chtěla slyšet jedno jméno nebo klidně jména všech 

opozičních zastupitelů, kteří mne budou kontrolovat, tak se k ničemu 

neměli. Těšila jsem se, že s nimi budu vesele „běhat“ po lese, za velké 

radosti jejich drahých poloviček a oni nám budou zjišťovat předběžnou 

kubaturu těžeb a následně počítat vytěžené hromady dřeva před expedicí 

na elektronické přejímky do Rakouska. Nepochybně by mně tím ušetřili 

spoustu času. Nabízela jsem jim, že je vše naučím, ať se ničeho nebojí. S 

tímto návrhem jsem bohužel neuspěla. 

Ale nic se nebojte, kontrola Dočkalové rodinou Bártů bude! Bude ji 

pravděpodobně zajišťovat pan Aleš Bárta. Nemám s tím naprosto 

problém, třeba by mi mohl on nebo jiní vyhledávat firmy s lepší nabídkou 

za dřevo, ale museli by se zaručit za zaplacení. Samo sebou se počítá s tím, 

že kontrolující se bude podílet i na dalších činnostech, mohl by třeba sázet 

stromky, zakapávat, ale i vyžínat trávu v nezajištěných kulturách. Když 

kontrola, tak se vším všudy! Já jsem pro, konečně si na mne někdo 

„pořádně posvítí”! 

Připadne mi, že tito lidé sami dobře vědí, jak to zde dříve chodilo a snaží se 

všem v okolí vnutit myšlenku, že ti lidé, co nyní sedí na „radnici“, jsou 

úplně stejní, ne-li horší v případě výhod z obce a profitu pro sebe.  Proto je 

potřeba je všechny hlídat, aby si nedej bože „nemastili kapsy“ jako oni 

nebo ještě více. „Konstruktivní“ opozice, jak se nazývají, zatím nepřišla 

sama s jediným rozumným nápadem co udělat pro blaho obce, než  



s kritikou úplně všeho, co jsme zatím udělali (včetně masopustu), 

vulgárními urážkami a nařčeními z tunelářů a podobnými nesmysly. 

Možná by mohli zapřemýšlet třeba co udělat pro děti v obci nebo co 

vylepšit a přiložit konečně ruku k dílu. Je to přece jednoduché, žádné 

tabulky, vyjadřování a papírování po nich nechceme! 

Dne 15. 6. donesl na úřad pan Vlastimil Bárta žádost o poskytnutí 

veškerých informací, co se týká lesa. Chce předložit veškeré dokumenty k 

těžbě dřeva v obecním lese od 1. ledna do podání žádosti, především 

dodavatelské faktury, kupní smlouvy s odběrateli dřeva a výběrové řízení 

na ně. Dále dodací listy, číselníky, evidenci skladu a zásob, přepravní listy, 

evidence prodaného palivového dříví a doklady o zaplacení veškerého 

dřeva. Po telefonním hovoru s panem ing. Svobodou mi bylo řečeno, že za 

poslední roky většina těchto věcí neexistuje a ani se to nedělalo, že vše 

dělal podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Kdo tedy ze zastupitelstva 

kontroloval a jakým způsobem pana hospodáře posledních osm let? Kde je 

výběrové řízení na odběratele dřeva firmu Vladík z Doubravice, kterému 

prodávalo dřevo přímo vedení obce nikoliv hospodář? Proč se nevymáhala 

pohledávka za odběr kulatiny blanenské firmy ve výši 54.000,- Kč z roku 

2008, když nyní po nás chtějí doklady o zaplacení? Mimochodem, tuto 

pohledávku nám firma ihned po vymáhacím dopise a podání žaloby  

o zaplacení panem JUDr. Krejčím zaplatila. 

A malá poznámka nakonec: Citace ze zápisu ze schůze zastupitelstva dne  

1. 6. 2001: 

„Vítězslav Bárta  - má-li obec v letošním rozpočtu nedostatek finančních 

prostředků, je nutné se zamyslet nad doplňkovými zdroji, např. zvýšením 

těžby a prodejem dřeva z obecního lesa, ve kterém bude podle 

schváleného hospodářského plánu nutno během nejbližších let 

intenzivně těžit.“ 

Nezbývá než souhlasit, takže neděláme nic jiného, než co prohlásil a s čím 

souhlasil již před deseti lety. Proč tedy ty výpady o okamžité těžbě  



a následném prodeji jejich rodinami? Napadá mne jediný důvod. Že u toho 

nejsou sami, neboť tuto funkci měli připravenou pro Aleše Bártu a tudíž 

opět pro sebe. Na jedné schůzi zastupitelstva v minulosti bylo řečeno, že 

po panu Svobodovi tuto činnost převezme Aleš Bárta, jakmile dostuduje 

lesnickou fakultu a získá potřebnou praxi k udělení licence. A ejhle, zase ta 

Dočkalová, zase čára přes naše plány! S tím nepočítali, a proto je potřeba 

jí ukázat zač je toho loket. Už se těším, pánové! Hlavně na Vás, až udělám 

kompletní rozbor Vašeho hospodaření v lese, výmluvy na pana Svobodu s 

jistotou nikoho zajímat nebudou. 

          Olga Dočkalová 

Neobvyklý kulturní zážitek prožili občané Sudic a blízkého okolí ve středu 

1. června 2011. V sále místní sokolovny se uskutečnil koncert českého 

hudebního skladatele Daniela Forró, žijícího v Japonsku, který zde 

vystoupil se svým souborem. 

Posluchači si vyslechli skladby japonských autorů, zpěv a také zhlédli 

ukázky tradičních japonských tanců. Velkou pozornost zaujala i hra na 

japonský nástroj koto, který si přítomní mohli o přestávce prohlédnout. 

Daniel Forró také vyprávěl o svém působení a životě v Japonsku, které se 

stalo jeho druhým domovem.                                                               

 

Pro účastníky hudebního a tanečního večera 

pod názvem „Krása Nipponu“ bylo připraveno 

i občerstvení. Nechybělo ani tradiční japonské 

sushi. Výtěžek z benefičního koncertu bude 

věnován na pomoc Japonsku, které postihla  

v letošním roce živelní katastrofa. 

 

 



Poděkování patří všem, kteří tuto akci zorganizovali a také se na ni 

podíleli, především Olze Dočkalové, starostce naší obce a Josefu 

Boháčkovi. 

Jitka Kučírková 

Přes všechny pochyby a totální nedostatek zkušeností se obcí nese, že 

dopadl dobře. Cikánka Erža nic neukradla, obecní grizzly došel domů v 

pořádku, i když víceméně po čtyřech a ztracený harmonikář se bez 

problémů našel v hospodě. Smrťák Pepa nikoho neklepl, policistka nikoho 

nezatkla a trpaslíci nic nevykopali. Štábní žebřiňáček díky neskonalé 

štědrosti sudických občanů přetékal dary, takže padl návrh na celkovou 

rekonstrukci a výrobu náplatků. Pro zajímavost uvádím, že se vybralo sice 

jen 45 vajec, ale zato 43 lahví kořalky, z nichž 36 nenačatých lahví 

putovalo do tomboly nebo se použily jako ceny v karnevalu. Pohoštění 

bylo štědré a velmi dobrosrdečné. Sudické hospodyňky nic neponechaly 

náhodě, takže jsme se chvílemi sotva vlekli. Co jsme nesnědli, to jsme 

většinou dostali jako výslužku do káry. Též děkujeme za dvě šavle masa a 

neskutečné množství dobrého pití. Odměnou našim hostitelům byl zpěv, 

bujarý tanec a veselí. Překvapením byl masopustní pošťák a jeho kastl 

masopustních pohlednic zdarma. Hudební doprovod Lukáš-klarinet, 

Cesťák-harmonika, Afgánec-buben zaslouží rovněž pochvalu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Myslím, že na maškary budeme dlouho vzpomínat, zvláště o sudickém 

dětském dni, na který se vybralo přes sedm tisíc korun. Moc děkujeme. Po 

nutné regeneraci sil, hlav a jater (čtyřhodinové) jsme se sešli na 

masopustní tancovačce. Hrála osvědčená boskovická kapela Trní, o 

bezpečí se staral radiační technik a andělíček, který byl nakonec odbornou 

porotou vybrán za nejlepší masku. Už odmaskovaní jsme si zatančili 

"šátečkovou" a "palicovou", což pro sudičáky nebyl hned napoprvé žádný 

problém. I obavy z válení dýní se ukázaly naprosto liché. Množství 

válejících, hromadná srážka uprostřed i Maříkův přeskok ležmo prokázaly 

pravý opak. 

 

O půlnoci jsme pochovali basu. Pěkně jsme si poplakali, ministrant vodou 

nešetřil a farář Jaryn Kršák z Tasovic sklidil zasloužený potlesk. O 

ponožkovém a trenýrkovém tanečku spojeném s krádeží a následnou 

dražbou kalhot účastníků se raději nebudu rozepisovat, přestože to mnozí 

považují za vrchol celého masopustu. Co napsat na závěr? Organizaci 

masopustu po mnohaleté odmlce provázelo mnoho oprávněných 

pochybností, ale teď dobře víme, že se v Sudicích chceme a umíme dobře 

bavit. Děkuji všem!  

                                                                       Za organizátory akce Petr Rajnoch 



V rámci společensko-kulturního dění v naší obci se konají na obecním 

úřadě pravidelná setkání seniorů. Na prvním březnovém setkání byli 

přítomni zástupci Městské policie Boskovice. Přítomní si vyslechli velmi 

zajímavou a v současné době aktuální přednášku, na téma „Trestná 

činnost páchaná na seniorech“. Po jejím ukončení následovala bohatá 

diskuse. V měsících dubnu a květnu se konala posezení při harmonice s 

panem Františkem Kotoučkem. K dobré náladě přispěl také pan Emil Kříž 

svým doprovodem na kytaru. Dobrou atmosféru zpříjemnilo také 

připravené domácí občerstvení, které zajistily sudické ženy. Senioři se 

dohodli na tom, že se tato setkání budou konat pravidelně a to každý 

první pátek v měsíci (mimo prázdnin). 

 

Na podzimní setkání se připravují přednášky zaměřené na zdravotnickou 

problematiku, např. využívání bylin v každodenním životě a jiné. Pro velký 

zájem bude opět posezení při harmonice. 

Všichni občané jsou na tato setkání srdečně zváni! 

Jitka Kučírková 



V sobotu 11. 6. 2011 se v Sudicích konal již X. ročník soutěže „O putovní 

pohár SDH Sudice mladých hasičů“. Ve srovnání s předchozími roky byl 

letošní ročník vzhledem k účasti družstev slabší, protože soutěžící, kteří  

k nám pravidelně jezdili, měli v tomto termínu jiné akce a povinnosti.  

Takže nakonec soupeřilo jen šest družstev. Soutěžilo se ve dvou 

disciplínách: 

• požární útok  

• štafeta CTIF  

Výsledky - starší žáci:  Výsledky - mladší žáci: 

1. místo - Sebranice  1. místo - Sudice 

2. místo - Bukovina  2. místo - Velké Opatovice 

3. místo - Sudice  

4. místo - Roubanina 

 



Během měsíce května proběhl nábor nových členů mladých hasičů. Do řad 

našich malých hasičů se přihlásilo celkem 14 dětí. Po měsíci tréninků 

dokázali zvítězit. Všichni si vybojovali sladkou odměnu. 

Všem organizátorům moc děkujeme! 

Zlatka Přikrylová 

Narodili se tito občánci: 

12.2. Zuzana Navrátilová  Sudice 169 

26.2. Tereza Graffy   Sudice 158 

  2.3. Sára Staňková   Sudice 161  

12.3. Elen Hejčová   Sudice 46 

27.3. Leoš Kotrhonz   Sudice 77 

27.3. Hana Kopečná   Sudice 187 

Srdečně blahopřejeme rodičům a všechny naše malé občánky vítáme do 

života. Přejeme jim, ať sudičky jen vše dobré do vínku jim dají, a ať pro ně 

hodně lásky, zdraví a štěstí mají. 

Naši oslavenci: 

Duben 2011 

paní Čermáková Jarmila  č.p.27 87 let 

paní Pléhová Milada   č.p. 18 70 let 

paní  Dokoupilová Irena  č.p. 69 79 let  

paní  Špidlíková Marta  č.p. 65 79 let 

paní Štětkařová Milada  č.p. 88 74 let 

paní  Maršálková Miloslava č.p. 9  86 let 

 



Květen 2011 

pan  Polák Jaroslav    č.p. 153 73 let 

paní Poláčková Šárka  č.p. 8  60 let 

paní Šmeralová  Vlasta  č.p. 25 84 let 

pan  Klapuš Josef   č.p. 44 73 let 

pan  Štětkař Bohuslav  č.p. 88 82 let 

paní  Kučírková Adéla   č.p. 37 70 let 

pan  Kaderka Lubomír  č.p. 104  77 let 

pan  Procházka Arnošt  č.p. 90 60 let 

Červen 2011 

paní Kovaříková Marie  č.p. 110 74 let 

Červenec 2011 

paní Kaderková Milada  č.p. 104 73 let 

pan  Špidlík Stanislav   č.p. 125 71 let 

Srpen 2011 

pan Zoubek Lubomír   č.p. 63 80 let 

Září 2011 

paní Kuchařová Věra   č.p. 156 60 let 

 

Našim milým oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně spokojenosti, 

rodinné pohody a stálý elán do dalších krásných let života. 

 

 

 



Naše řady opustili: 

11.2. Jaroslav Staněk   Sudice 161 

 8.3. Vladan Paroulek  Sudice 21 

 9.5. Ruda Kotrhonz  Sudice 77 

22.6. Bohumil Hladil  Sudice 154 

                                                                                           Vzpomínáme! 

 

 

(doslovný přepis obecní kroniky)  

 

STAROUSEDLÉ RODINY V OBCI SUDICE 

Starousedlé rodiny v Sudicích jsou Boháčkova, Hronkova, Loubalova a 

Šméralova, jenž zaznamenány jsou již r. 1748. 

 

POŠTOVNA 

Sudice náležejí k poštovnímu úřadu v Boskovicích. Obecním poslem 

poštovním byl od r. 1872 František Špidlík. Za přinášení poštovních zásilek 

pro obec a hasičský sbor platilo se poslu z obecní pokladny zprvu při 

docházce obdenní 4 zl. ročně, kterýž poplatek později při každodenní 

docházce na poštu zvýšen v r. 1891 na 12 zl.  a v r. 1897 na 16 zl. ročně.  

 

Na žádost obecního výboru zřízena byla poštovním ředitelstvím v Brně ve 

zdejší obci v r. 1901 poštovna, jejíž zřízení svěřeno dosavadnímu 

poštovnímu poslu Františku Špidlíkovi. Za zřízení poštovny dostalo se mu 

roční remunerace 100 Kč a za donášku poštovních zásilek 150 Kč, čímž 



ovšem pozbyl nároku na dodavné od adresátů za dodání zásilek. 

Remunerace za zprávu poštovny byla mu v r. 1904 poštovním ředitelstvím 

v Brně zvýšena na 150 Kč. 

 

PITNÁ VODA 

Obec jest hojně zásobena dobrou pitnou vodou, jejíž zdroj jest na severním 

konci návsi. Odedávna bývala na zřídle nehluboká studna s dřevěným 

roubením, z níž po dřevěných žlábcích stékala voda přes náves a sloužila 

pro dobytek, na mytí a prádlo.  

 

V západním pořadí domů na návsi byly v každém domě na dvoře studny, 

ve východním pořadí však jen v čís. 32; 30; 25 a 25. Studny tyto nyní 

většinou jsou zrušeny nebo zabedněny. Ze studen těch a ze studny na 

návsi brána voda hlavně pro potřebu lidí, na vaření a na pití. Také v 

Hliníkách a v ulici byla jedna studna s dobrou pitnou vodou. R. 1882 byly 

nákladem obce zřízeny na návsi 4 vyzděné nádržky vodní se zděným 

roubením, jež od zřídla plnily se dřevěným potrubím vodou. Kašny tyto 

zrušeny opět v r. 1904 a zřízena na zřídle krytá betonová nádržka 

(reservoir), jež pojme 500 hl vody. Od nádržky položeno po návsi lité 

potrubí  s třemi stojany k čerpání vody, takže voda zachována ku potřebě 

v náležité čistotě.  

 

Vodovod tento zřízen nákladem obce za starosty obce p. Františka 

Boháčka čís. 2. Reservoir postaven stavitelem Ferd. Berkou z Boskovic za 

1837 K 63 h, potrubí položeno strojníkem Kar. Lipkou z Boskovic za 1863 K 

39 h, vykopávka stála 99 K 40 h, takže celkový náklad obce na vodovod 

činil 3800 K 42 h. Od hlavního potrubí zřídili  si jednotliví hospodáři  

a majitelé domů odbočky do domů svým vlastním nákladem. V r. 1905 

připojili si s přivolením obecního výboru k hlavnímu potrubí vodovodu 

vedlejší odvětví s odbočkami do domů obyvatelé ulice. Na toto zařízení 

poskytnut jim z obecní pokladny příspěvek 600 Kč. Tohoto příkladu 



následovali, podporováni jsouce obecním výborem, i obyvatelé Hliníků  

a Rybniska a zřídili si další odbočku od hlavního potrubí a to hliničtí v r. 

1906 a rybničtí v r. 1907. I těmto poskytnuta podpora z obecní pokladny a 

to prvým 300 K, druhým 162 K. Vodovod opatřen třemi hydranty, jichž 

možno upotřebiti v případě požáru; a to na návsi na konci hlavního 

potrubí, v ulici a v Hliníkách. 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

V Sudicích byl založen r. 1887 dobrovolný hasičský sbor, jehož prvým 

předsedou byl p. František Boháček čís. 40 a prvým náčelníkem p. Jakub 

Vystavěl, rolník č. 41. Největších zásluh a rozkvět a prospěch hasičského 

sboru získal si dlouholetý jeho předseda, nadučitel p. Vincenc Kořista. 

Zásluhy ty oceněny byly tím, že při odchodu svém ze Sudic na nové 

působiště byl hasičským sborem jmenován jeho prvým čestným členem. 

Po něm dlužno uvésti dlouholetého náčelníka sboru p. Josefa Michka čís. 

99, který věnoval sboru všechen svůj volný čas. Po jeho smrti (zemřel r. 

1925) na uctění jeho památky založila zdejší občanská záložna fond na 

zakoupení školních potřeb pro nemajetné děti, který nese jeho jméno.  

R. 1906 založil si hasičský sbor knihovnu ze zbytků bývalé obecní knihovny, 

kterou záhy obětavostí členstva přispívajícího a za přispění obecního 

výboru značně rozšířil.  

 

VÝSTAVBA SILNIC 

SILNICE: NÁVES – PASTVISKO 

R. 1892 zřízena za pomoci okr. silničního výboru z obecní polní cesty silnice 

z návsi ulicí ke dvoru Pastvisku, kdež připojena ke stávající již silnice 

okresní. Na jmenovanou stavbu silnice připadl na obec sudickou náklad 

1366 zl. kdežto potřebné k tomu zabrané části pozemků postoupili 

majitelé jejich bez nároku na odškodnění. Silniční okr. výbor přispěl na 

zřízení této silnice částkou 1269 zl. a přijal ji za okr. silnici II. tř. 



SILNICE: SUDICE – PAMĚTICE 

Ku pokračování ve stavbě další části okresní silnice z návsi podél školy do 

Bohatcovy brány a dále, pokud jde pozemky sudickými, směrem k 

Paměticím, došlo v r. 1905. Na stavbu tuto přispěla obec Sudice okresnímu 

silničnímu výboru 1315 Kč a vyplatila pozemky silnicí zabrané částkou 

1508 K 82 h. Následujícího roku 1906 zřízena nákladem obce spojovací 

obecní silnice v délce 78 m přes náves z Bohatcovy brány k Přibylovým čís. 

26, což stálo 443 K 75 h. 

 

SILNICE: SUDICE – VÁŽANY 

Konečně r. 1907 zbudována přispěním okr. silničního výboru okresní silnice 

II. tř. z návsi k Vážanům u připojení k silnicím stávajícím. Příspěvek obce na 

tuto silnici obnášel 1296 K a zároveň vyplaceny obcí pozemky na silnici 

upotřebené částkou 1625 K 01 h. 

 

(příště se dočtete např. o výsadbě lipového sadu, parcelaci obecního lesa 

"Občiny", sčítání obyvatelstva, požáru obce r. 1848 nebo založení 

tělocvičné jednoty "Sokol")  

 

 

 

 

 

 

 

 



Doslovně uveřejněný článek ze stránek České strany sociálně 

demokratické v Jihomoravském kraji jako prezentace nového člena 

strany. 

Autor: Ing. Vlastimil Bárta, 11. 4. 2011 

Dobrý den, úvodem mně dovolte, abych se představil. 

Jmenuji se Vlastimil Bárta, narodil jsem se v Boskovicích dne 14. srpna 

1982, bude mi tedy 29 roků. Vystudoval jsem vysokou školu ve stavebním 

oboru a získal titul inženýra, nyní pracuji jako projektant ve stavební firmě. 

Trvalé bydliště mám v Sudicích u Boskovic. Jsem členem České strany 

sociálně demokratické, členem Sokola. Jen abych na začátek uvedl na 

pravou míru shodu příjmení s Vítem Bártou ze strany Věci veřejné, tak 

skutečně je to pouze shoda příjmení, bez jakýchkoliv příbuzenských 

vztahů. 

Do politického dění jsem se zapojil svým členstvím v ČSSD a zvolením do 

obecního zastupitelstva obce Sudice za tuto stranu. Pro ty, kdo neví, kde 

obec Sudice nachází, uvádím, že leží asi 5 km severně od Boskovic. Jedná 

se o malou obec, čítající cca 185 čísel popisných a 450 obyvatel. Obec 

měla v posledních osmi letech poměrně úspěšné zastupitelstvo, které se 

výrazně zasloužilo o rozvoj obce. Byla provedena plynofikace, 

rekonstruovány místní komunikace, rozhlas a osvětlení, z bývalé MŠ byl 

přestavěn Obecní dům s obecním úřadem, knihovnou, internetem, 

hasičskou zbrojnicí a bytem, vybudováno víceúčelové hřiště s umělým 

povrchem a zejména zcela rekonstruována místní sokolovna s novým 

výletištěm. Je škoda, že tito lidé se rozhodli při loňských komunálních 

volbách dále nekandidovat. To uvádím proto, že i přes tyto nesporné 

úspěchy a zásluhy se právě tito představitelé obce a zastupitelstvo stali 

objektem nebývalé dehonestující kampaně. Šiřiteli této kampaně a 

nepravdivých informací jsou členové části současného zastupitelstva, ale 

zejména starostka obce Olga Dočkalová. Členové zastupitelstva zvolení na 

kandidátce ČSSD, ke kterým náležím, jsou v menšině v poměru 4:9 a 



musíme se tedy spokojit s opoziční rolí. S ní jsme počítali, protože k naší 

účasti v komunálních volbách jsme se rozhodli na poslední chvíli, spíše z 

důvodu umožnit občanům výběr z více kandidátek, než s cílem ve volbách 

zvítězit. I tak jsme však zklamáni poměry v zastupitelstvu, s činností či lépe 

řečeno nečinností obecního úřadu a s poměry a vztahy v obci jako celku. 

Chtěli bychom být konstruktivní opozicí, k tomu bychom však potřebovali 

mít alespoň přístup k dokumentům projednávaným v zastupitelstvu nebo 

k dokumentům z činnosti obce, tak jak nám toto právo dává zákon č. 

128/2000 Sb., o obcích. Bohužel tomu tak není, ačkoliv to paní starostka v 

předvolební kampani i po svém zvolení slibovala. O mnoho lépe na tom ve 

většině případů nejsou ani členové zastupitelstva za její volební stranu 

SOS, protože jinak by místostarosta při žádosti o předložení dokumentů 

nemohl říci, že on je ještě také neviděl. Situace je taková, že paní starostka 

soustřeďuje veškerou moc a rozhodovací pravomoci do vlastních rukou. 

„Její“ zastupitelé s tím asi problém nemají, anebo o tom raději ani nechtějí 

vědět. Problém s tím ovšem máme my, opoziční zastupitelé, stejně jako 

občané obce. Ti v tom smyslu, že když chtějí na obecním úřadě něco 

vyřídit, mají k tomu jen dvě hodiny v pátek, jediném čase, kdy je paní 

starostka přítomna. Ona si totiž trvalý pobyt v obci zřídila jen účelově tři 

měsíce před volbami, aby mohla být zvolena, jinak se celý týden zdržuje v 

Brně (kde má skutečné bydliště) nebo v severních Čechách, kde podniká. 

Pokud bych se měl vyjádřit o činnosti stávajícího vedení obce, tedy spíše o 

činnosti paní starostky zhodnotil bych to jejím heslem „ Rozděl si a panuj“. 

Stávajícího zaměstnance vyhodila a místo něj dosadila na vedení 

účetnictví firmu manželky předsedy finančního výboru. Dále pro obec 

velikostních parametrů Sudic najala právníka na dobu neurčitou za 

12000kč/měsíčně bez DPH. Shodou okolností je tento advokát jeden z 

nejbližších přátel paní starostky. A aby toho nebylo málo, ukončila i 

smluvní vztah s lesním hospodářem a sama si tuto funkci vzala pod svá 

křídla. Ihned po zabydlení v této funkci začala s těžbou dřeva a následně s 

jejím prodejem. Tuto těžbu a následný prodej opět dělají její nejbližší 

přátelé. Z výše uvedeného je jasné, že ani na jednu pozici či firmu nebylo 

vypsáno žádné výběrové řízení. Toto vede k zamyšlení, zda paní starostka 

přišla do obce po dvaceti letech opravdu něco udělat pro sudické občany, 



anebo jen, jak se říká, „namastit sobě a svým vyvoleným kapsu“! Za této 

situace je jasné, že opoziční zastupitelé včetně mě, budou proti těmto 

praktikám paní starostky bojovat všemi možnými zákonnými prostředky. 

 Poslední mediálně prezentovanou „událostí“ v obci Sudice byl článek v 

Blanenském deníku s názvem „Chcete v Sudicích do Sokola – až po 

pohovoru“. Jeho obsah je možné shrnout do jednoho odstavce, doslovně 

citovaného z úvodníku článku: „Do TJ Sokol v Sudicích se hlásí 70 lidí. 

Chtějí nad jednotou získat kontrolu. Tvrdí totiž, že vedení Sokola brání 

užívání sokolovny, která patří obci. Sokoli s uchazeči dělali pohovory.“  

Jaká je tedy skutečnost a pravda? V jejím odhalování se asi neobejdeme 

bez menší exkurze do minulosti. Sokolovnu postavili sudičtí sokolové z 

vlastních prostředků a vlastní prací v roce 1928. Dvakrát jim byla 

zabavena – za německé okupace (1939 – 1945) a za komunistického 

režimu (1948-1989). V roce 1990 požádala Česká obec sokolská podle 

restitučních zákonů o její navrácení z majetku ČSTV. K tomu, aby 

sokolovna zůstala ve vlastnictví subjektu se sídlem v obci, musela být 

založena v obci TJ Sokol (ČOS). Toho se ujalo dnešní „vedení Sokola“ spolu 

s dnes již zesnulým prvním starostou, a v roce 1998 byla TJ Sokol Sudice 

založena. Tito lidé obcházeli potenciální zájemce s nabídkou členství, žel 

bez valného úspěchu. Nebyl zájem, protože sokolovna v dezolátním stavu 

slibovala pouze práci na její obnově a zprovoznění, málo prospěchu a 

výnosů z jejího užívání. Nakonec zůstalo jen 5 členů TJ Sokol. V  roce 2005 

se k Sokolu přidali hráči malé kopané, takže od té doby do současnosti TJ 

má 13 členů. Ostatní občané obce nejevili žádný zájem o vstup do TJ. V 

roce 2004 měla být sokolovna převedena do majetku TJ Sokol Sudice. Za 

tehdejšího stavu sokolovny a zájmu občanů neměla TJ Sokol podmínky a 

prostředky na opravu sokolovny a nemohla ani nést odpovědnost za její 

další osud a proto převzetí do majetku TJ Sokol odmítla. Vlastníkem 

sokolovny se tak stala ČOS – ústředí v Praze. Napadané vedení Sokola se 

však svého záměru učinit všechno možné i nemožné pro rozvoj 

tělovýchovy a sportu v obci nevzdalo. Využilo skutečnosti, že někteří 

členové vedení Sokola byli současně i členy vedení obce a obec byla v 

ekonomicky příznivé situaci, aby podnikli kroky k navrácení sokolovny 



obci, tentokrát však ne TJ Sokol, ale obci Sudice. Poté byla provedená 

celková rekonstrukce sokolovny včetně vybudování přilehlého výletiště v 

celkové ceně 11 milionů Kč. V červnu 2010 byla sokolovna bezúplatně 

převedena od ČOS na obec Sudice. O její úloze a významu pro obec tito 

lidé nikdy nepochybovali, ačkoliv museli denně odrážet útoky, že jde o akci 

příliš drahou, že sokolovna nebude využívaná apod. Náhle, po slavnostním 

otevření v červenci 2010 a po celé řadě úspěšných sportovních, 

společenských a kulturních akcí uskutečněných od té doby různými 

pořadateli, kritici prokoukli a začali bojovat o ovládnutí sokolovny. Jedná 

se o počínání směšné, protože v užívání jim (bez ohledu na členství v TJ 

Sokol) nikdo nebrání. Týden po nástupu nového zastupitelstva obce 

nechala starostka obce nahradit všechny zámky od všech vstupů do 

sokolovny, takže v současné době jsou jen v jejím držení. Ona rozhoduje o 

tom, kdo a kdy bude užívat sokolovnu. K tomu zřídila funkci klíčníka z řad 

členů zastupitelstva, který uživatelům vždy sokolovnu odemkne a zase 

uzamkne. A přitom se nestydí veřejně v předmětném článku tvrdit, že „... 

sokolové brání ve využívání sokolovny ...“. Je vůbec možné s takovou 

starostkou, jako člověkem, spolupracovat? 

Vážení zástupci médií. Je možné, že toto vystoupení budete považovat za 

jednostranně zaměřené a to na kritiku současného vedení obce Sudice. 

Chci zdůraznit, že toto vše je vyvoláno chováním paní starostky vůči 

občanům Sudic a jejím prezentováním do regionálních deníků. V těchto 

článcích se většinou jednalo o její monology, ve kterých se opírala o 

naprosto lživé nebo vymyšlené informace. Proto jsem se rozhodl využít 

prostor poskytnutý na této tiskové konferenci k tomu, aby to lidé viděli i z 

druhé strany, ne jen ze strany paní starostky. 

Děkuji za pozornost  

Ing. Bárta Vlastimil 

tel. 604 342 442  

 

Tento článek i jeho skutečného autora nechávám bez dalšího komentáře. 



O tom, zda jsou podivné praktiky nyní nebo byly velmi podivné praktiky za 

minulého vedení, když si provedli zasíťování bratři Bártové na vlastních 

pozemcích na poslední chvíli a za poslední peníze v obecní pokladně, 

anebo když mazali data v počítačích a odnášeli dokumenty z obecního 

úřadu apod., nechť si každý občan udělá úsudek sám. 

 

Baví mne, jak jsou pánové úplně nepříčetní, že obec funguje bez nich a že 

si dokážeme zvesela s většinou věcí poradit sami! Baví mne, jak mně i 

ostatním kolegům neustále vyčítají a předhazují, že jsme se obklopili svými 

odborníky a lidmi, ke kterým máme důvěru. Bohužel pánové, Vy prostě na 

našem seznamu důvěryhodných spolupracovníků nefigurujete!  

Naprosto chápu, že je to pro Vás  d e h o n e s t u j í c í !!! 

My se totiž nemáme za co stydět a na rozdíl od Vás můžeme kdykoliv přijít 

mezi obyvatele Sudic se vztyčenou hlavou a přímým pohledem! 

          Olga Dočkalová 


