
 

 

 



Vážení a milí obyvatelé Sudic, 

ač je to k nevíře, tak my, zastupitelé za stranu SOS, jsme v polovině svého 

funkčního období a v polovině práce pro naši obec. A tak hodnotíme, co se 

nám podařilo či nepodařilo a plánujeme činnosti na druhou část našeho 

období. Závěrečný účet za naši práci nám však za dva roky vystavíte  

Vy sami, obyvatelé obce. 

A jaký byl pro nás rok 2012? 

Skutečně krásný, veselý a plný nového nadšení ze zvelebování naší 

vesničky díky získaným posledním dotacím pro malé obce. Na druhou 

stranu byl však velmi náročný a to v koordinaci všech prací  

s dodavatelskými firmami, byl plný různých brigád nejen nás zastupitelů, 

ale také velké většiny našich obyvatel a v neposlední řadě byl velmi 

náročný i po stránce administrativní. Kdy k běžné agendě obce přibyla  

i kompletní administrace dotací. 

A výsledek?                                                                                                       

Myslím, že je viditelný pro všechny a doufáme, že se radujete společně  

s námi z dobře vykonané práce. Máme velkou radost, neboť před dvěma 

lety, kdy jsme nastupovali na úřad, tak jsme ani my netušili, že s téměř 

nulovým účtem obce v začátcích, za dva roky budeme schopni udělat tolik 

činností a oprav. Zvládli jsme také bez chyb i celou agendu k dotacím. 

Kontroloři ze Státního zemědělského a intervenčního fondu osobně 

všechny provedené práce zkontrolovali, jejich analytici posoudili a bez 

zkrácení jediné koruny nám byla celá dotace schválena. Více informací  

o průběhu letošních dotací se dozvíte na dalších stránkách zpravodaje. 

Využiji této příležitosti k poděkování všem mým skvělým kolegům 

zastupitelům za SOS, kteří se s nadšením věnovali potřebným činnostem  

a koordinaci v rámci dotací. Bez jejich přispění a hlavně pochopení jejich 

manželek a rodin, bychom všechno tak hladce nezvládli. A velké díky také 

patří všem obyvatelům, kteří se aktivně podíleli na vyhlášených brigádách, 

ať už při budování hřišť pro naše nejmenší nebo při sázení aleje stromů a 

natírání bednění víceúčelového hřiště. To, že se zapojilo hodně brigádníků 



z řad velkých, ale také i malých, dokazují fotografie na našich nových 

nástěnkách. 

Jsem také velmi ráda, že jsme se nezapomněli v tomto hektickém roce 

dobře bavit a pokračovat dále v tradičních kulturních akcích, které jsme 

rozšířili o sousedské vepřové hody, výstavu růží a lampiónový průvod pro 

děti. 

A co plánujeme dál? 

V první řadě opravu ulice „Habeš“, kterou jsme slibovali tamním 

obyvatelům již letos, ale „nepřejícné jevy“ zabránily této realizaci. Nevadí, 

zimu už nějak společně přežijeme a hned z jara na Vaši uličku zvesela 

nastoupíme. Dále se budeme věnovat budování a osazovaní nového parku 

na Vohrazdech, na který jsme získali dotace z životního prostředí. I zde si 

provádíme celou náročnou administrativu sami. Podle finančních možností 

budeme pokračovat v opravách komunikací na návsi. A v neposlední řadě 

chceme pracovat s architektem na projektu k vybudování koupacího 

jezírka v místě bývalého koupaliště, abychom byli připraveni v případě 

možnosti získání dotací na tuto opravu. Pravděpodobně největší událostí 

příštího roku ovšem bude v červenci Sjezd sudických rodáků. Na jeho 

organizaci jsme začali pracovat již nyní a určitě budeme potřebovat i dost 

dobrovolníků při samotné realizaci. 

Čeká nás tedy hodně práce i v příštím roce. Teď jen pevně doufám, že to se 

mnou moji spolubojovníci zastupitelé vydrží a s nimi i jejich rodinní 

příslušníci. Vím, že je to pro rodiny hodně náročné, pokud všichni kolegové 

pracují s plným nasazením a jsem za jejich toleranci mnohokrát vděčná  

a moc všem tímto děkuji. 

Snad nás tedy naše nadšení v dobrou věc neopustí a vaše radost  

a podpora se stane naším hnacím motorem i nadále. 

Do roku 2013 přeji nám všem jen vše dobré, aby každý z nás pochopil, že 

štěstí a radost ze života je především uvnitř nás, v naší mysli a jen malinká 

část čeká na nás tam venku. Abyste měli kolem sebe dostatek 

dobrosrdečných veselých lidiček, kteří dovedou obohatit a rozsvítit život 



kolem Vás, a abyste potkávali co nejméně negativních lidí, kteří pohlíží na 

svět přes šedá mračna se zlobou a nenávistí v srdci. 

A hlavně přeji všem, aby se nám v naší vesničce společně dobře a vesele 

žilo, a abychom se rádi dále setkávali, ať už na brigádách nebo na 

kulturních akcích jako doposud. 

Vaše Olga Dočkalová 

 

Byl to rok ve znamení dotací, oprav, rekonstrukcí, budování dětských hřišť, 

parkových a ozeleňovacích úprav v obci, vylepšování a brigád obyvatel. 

Celkem jsme proinvestovali 3.370.000Kč. Z této částky oprava místní 

komunikace stála 2.230.000,- včetně DPH a zbývající část 1.140.000Kč 

připadlo na nové zastávky, dětská hřiště, lavičky, nástěnky, zpevněné 

plochy pod kontejnery, rekonstrukci osvětlení, parkové úpravy kolem 

bývalého koupaliště a výsadbu s údržbou stromů v obci. 

Jak jsme dopadli s dotací z Programu rozvoje venkova? 

Žádost o platbu jsme předložili po všech provedených a proplacených 

pracích koncem září. Přidělení kontroloři v říjnu precizně zkontrolovali 

všechny provedené činnosti přímo v naší obci a analytici provedli kontroly 

vynaložených financí, zda nejsou zakázky předražené. Dále nám 

kontrolovali detailně všechny doklady a také výběrové a poptávkové řízení 

na jednotlivé činnosti. 

Jako neuznatelný náklad při dotaci je DPH, takže tuto částku si musí každá 

obec hradit ze svých prostředků i přes to, že sami nejsme plátci DPH. Proto 

jsme také preferovali, pokud to bylo trochu možné řemeslníky, kteří nejsou 

plátci DPH. Konečná čistá částka dotace činní 2.235.000Kč. A potěšitelné 

pro nás všechny je, že nám po všech kontrolách a doložených 

dokumentech schválil SZIF celou částku a nezkrátil nám z dotace ani 

korunu a v polovině prosince nám již přišly tyto finanční prostředky na 

účet. A druhou dobrou zprávou je skutečnost, že jsme byli schopni celkové 

investice profinancovat z vlastních našetřených zdrojů a tím ušetřit peníze 



za případný úvěr od banky a k tomu financovat během roku běžný provoz 

obce, aniž bychom se dostali do platební neschopnosti nebo finančních 

problémů. 

Není tomu tak dávno, kdy jeden místní člověk na můj dotaz, proč nečerpali 

ve svém funkčním období tyto dotace, prohlásil, že je to málo peněz za 

moc muziky. Myslím si, že jsme mu na konkrétních příkladech v letošním 

roce ukázali, že to rozhodně málo peněz není (a to ještě v době, kdy jsou 

už dotace většinou vyčerpané) a obec se díky jim dokáže posunout vpřed. 

Ovšem hodně muziky v rámci dokladování a kontrol to rozhodně je.  

A vůbec se dnes nedivíme, že obec dříve těchto dotací nevyužila. Vzhledem 

k tomu, že jimi odvedená práce zavání šlendriánstvím, tak by 

pravděpodobně u kontrol neprošli a obec by o dotace stejně přišla. 

 



 

 



 



 

V letošním roce se od jara, kdy jsme začínali pálením klestu v lese, brigády 

nezastavily až do zimy. Pro představu a dokreslení toho, že obyvatelé obce 

Sudic jsou aktivní v pomoci své vesničce, kde žijí, přikládáme pár čísel  

z větších brigádních akcí: 

Brigády v lese – pálení klestu, úklid klestu na hromady, sázení stromků. Na 

těchto brigádách v březnu a dubnu pracovalo 19 dospělých osob  

a pomáhalo i 5 dětí. Celkem odpracováno 176 hodin v pěti brigádních 

dnech. 

Úklid a odvoz dlažby z chodníků – celkem 6 osob, odpracováno 33 hodin. 

Vybudování dopadové plochy na dětském hřišti na Rybnisku – montáž  

a zakotvení věže, ukotvení obrubníků, zavezení písku a kačírku – celkem se 

podílelo na této akci 12 osob a odpracováno celkem 82 hodin. 

Montáž zakoupených laviček a jejich rozvoz po obci – podílelo se 8 osob, 

celkem odpracováno 27 hodin – rozvoz těžkých laviček zajistil pan Pánek 

svou dopravní technikou pro obec zdarma. 

Kompletní úklid vč. umývání oken obecního úřadu a úklid sokolovny.  

Na těchto brigádách se podílelo celkem 7 žen a odpracovalo 42 hodin. 

Úklid a odvoz desek z budoucí plochy pod kontejnery u OÚ. Účastnilo se  

9 osob, odpracováno 13,5 hodin. 



Odvoz přebývající hlíny, srovnání terénu a zasetí trávníku u dětského 

hřiště na Rybnisku. Celkem 6 osob odpracovalo 12 hodin. 

Brigáda na zavezení kačírku pod lanovou sestavu v parku – „brigáda 

tatínků“ – 14 osob 3 hodiny zaváželo 27 tun kačírku tj. 42 odpracovaných 

hodin. 

Natírání dřevěného bednění víceúčelového hřiště – podílelo se na něm 26 

pomocníků a celkem odpracovali v 11 dnech 171 hodin (pozn. studující 

mládež jako placenou letní brigádu – 55Kč/hod).  

Natažení nového plotu u obecního úřadu. Celkem brigádničilo 6 osob  

a odpracovalo se celkem 15 hodin. 

Výsadba nové aleje stromů podél státní silnice od Boskovic. Této brigády 

se zúčastnilo celkem 19 dospělých osob a 4 děti. Sázelo se do odpoledních 

hodin a celkem bylo odpracováno 110 hodin a vysázeno 50 kusů švestek  

a 6 kusů třešní. 

Jen u těchto nejvýznamnějších výše uvedených brigád bylo celkem 

odpracováno v tomto roce 723,5 hodin. Jsme velmi rádi, že se zapojilo tak 

široké spektrum našich obyvatel. Při brigádách nikdy nechyběla dobrá 

nálada a legrace. Byli jste úžasní! Nezbývá než Vám všem mnohokrát 

poděkovat za Váš čas a energii, kterou jste věnovali pro dobrou věc. 

 



 

 

 

 



Ze schůze zastupitelstva 25. 6. 2012 

Zastupitelstvo neschválilo, tak jak obci ukládá zákon, Závěrečný účet obce 

za rok 2011 ani s výhradami (v případě, že jsou chyby a nedostatky  

v kontrole hospodaření, což byl náš případ) a ani bez výhrad (pokud je 

kontrola hospodaření bez chyb a nedostatků). Počet přítomných 

zastupitelů za stranu SOS bylo pouze šest a pro odsouhlasení bylo potřeba 

hlasu zastupitelů za stranu ČSSD, ovšem přítomní opoziční zastupitelé se 

zdrželi hlasování a tím nebylo usnesení schváleno nadpoloviční většinou 

celkového počtu zastupitelů. Přitom při schvalování v předchozím roce, 

tito zastupitelé hlasovali pro navržené usnesení dle zákona. 

Proto jsme si schůzi zastupitelstva zopakovali v plném obsazení 

zastupitelů za stranu SOS dne 11. 7. 2012 a zde již byl závěrečný účet  

za rok 2011 s výhradami schválen. 

Zastupitelstvo obce schválilo dohodu o poskytnutí finančního příspěvku  

ze Svazku obcí Boskovicko na rok 2012. 

Ze schůze zastupitelstva 11. 7. 2012 

Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet obce za rok 2011 s výhradou. 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí chyby a nedostatky uvedené ve 

zprávě o přezkoumání hospodaření Obce Sudice za rok 2011 a schválilo 

nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o 

přezkoumání hospodaření Obce Sudice za rok 2011. 

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o úvěru od Komerční banky číslo 

99003760248 a smlouvu o zajištění blankosměnkou a zplnomocnilo 

starostku obce k podpisu smluv (pozn. tuto smlouvu jsme nakonec 

nevyužili, neboť jsme veškeré dotace profinancovali z vlastních zdrojů). 

Ze schůze zastupitelstva 10. 10. 2012 

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene s JMP 

Net, s.r.o. Smlouva se týkala plynárenského zařízení „Prodloužení STL 



plynovodu k sokolovně“, které je uloženo v pozemku obce Sudice ( p.č.61/1 

62) v celkové délce 23,25 m. 

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene  

se Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí. Jednalo se o kabelovou 

přípojku NN, která vede přes pozemky obce Sudice při stavbě vodního díla 

–"Pamětice – napojení na skupinový vodovod Velké Opatovice - 

Boskovice". 

Zastupitelstvo schválilo pořídit v souladu s §44 písm. a) zákona 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 

pozdějších předpisů změnu č. 2 územního plánu obce Sudice. Ministerstvo 

dopravy požaduje jako územní rezervu pro R43 pásmo v šířce 600m. Aby 

obec byla do budoucna uchráněna od různých omezení, je nutné 

zapracovat do změny č. 2 ÚP obce Sudice konkrétní vymezené pásmo 

územní rezervy směrem od obce, tak aby tato rezerva vůbec nezasahovala 

do osídlené oblasti obce. 

Zastupitelstvo obce odvolalo z funkce předsedy kontrolního výboru 

Martina Klapuše. Personální změna v kontrolním výboru vyplynula 

především z dílčího přezkoumání hospodaření obce konaného dne  

8. 10. 2012. Vedení obce mělo porušit zákon o rozpočtových pravidlech 

tím, že nevyvěsilo (vzhledem k jeho rozsahu) na fyzickou ÚD kompletní 

závěr zprávy o výsledku přezkoumání obce (pozn. na elektronické ÚD byla 

vyvěšena celá zpráva) a bude s ní zahájeno správní řízení, které je finančně 

sankcionováno. Na tuto skutečnost upozornil zápisem z kontrolního 

výboru ze dne 22. 6. 2012 jeho předseda, zastupitel za ČSSD  p. M. Klapuš. 

Přitom pochybení, jak uvedl v zápise, zjistil již 8. 6. 2012, tedy 17 dní před 

projednáváním závěrečného účtu zastupitelstvem a mohl tedy ihned OÚ 

navrhnout nápravná opatření k odstranění nedostatků, tak jak mu ukládá 

§ 119 odst. 4 zákona o obcích. Navíc zápis provedl sám bez vědomí  

a účasti ostatních členů kontrolního výboru.  Předseda kontrolního výboru 

nejen naprosto vědomě a úmyslně poškodil obec a nebyl schopen svolat 

výbor a tento svůj postup s ostatními členy výboru prodiskutovat, ale 

jednal i v rozporu se slibem zastupitele, kterým se mimo jiné zavázal, že 

svoji funkci bude vykonávat v zájmu obce a jejich občanů. Vzhledem 

k těmto skutečnostem a pro jinak naprostou nečinnosti a nulovou aktivitu 



předsedy kontrolního výboru, navrhla starostka obce zastupitelstvu 

odvolání Martina Klapuše z  funkce předsedy kontrolního výboru a 

jmenování nového předsedy kontrolního výboru pana Ing. Miroslava 

Hrdého. Na místo člena finančního výboru Ing. M. Hrdého navrhla Ing. 

Lucii Dokoupilovou, což zastupitelstvo odsouhlasilo. 

Zastupitelstvo obce schválilo směrnici č. 2/2012 o cestovních náhradách. 

Ze schůze zastupitelstva 19. 12. 2012 

Zastupitelstvo obce schválilo navržená pravidla rozpočtového provizoria 

obce Sudice na rok 2013. 

Zastupitelstvo obce schválilo nově předložený Organizační řád obce 

Sudice, který nahradil původní organizační řád z 20. 2. 2008, již neaktuální 

a nekorespondující se současnou organizační strukturou obce a obecního 

úřadu. 

Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o 

místních poplatcích. 

Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Zastupitelstvo obce schválilo od 1. 1. 2013 odměny neuvolněným členům 

zastupitelstva (pozn. hrubá mzda) následovně: 

Ing. Olga Dočkalová   9500,- 

Josef Roupa    6500,- 

Ing. Miroslav Hrdý     800,- 

Ing. Martin Lepka     800,- 

Petr Špidlík      800,- 

Aleš Pospíšil      800,- 

Miroslav Mužík      800,- 

Bc. Aleš Malach      800,- 



Jaroslav Staněk      800,- 

Ing. Vlastimil Bárta         0,- 

Vlastimil Boháček         0,- 

Jaroslav Dufka    0,- 

Martin Klapuš          0,- 

a dále schvaluje od 1. 1. 2013 odměny předsedům výborů a členům 

výborů v částce 0,-Kč. 

Starostka obce seznámila zastupitelstvo obce s rozpočtovými opatřeními 

č. 5 ke dni 1. 10. 2012 a RO č. 6. ke dni 1. 11. 2012. 

 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo na svém zasedání dne 19. 12. 2012 

dvě nové obecně závazné vyhlášky. Jedná se o Obecně závaznou vyhlášku 

č. 1/2012 o místních poplatcích a Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012  

o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů (zkráceně vyhláška  

o odpadech). Obě vyhlášky nabývají účinnosti dne 2. 1. 2013 a jejich úplné 

znění je uveřejněno na webových stránkách obce v sekci „Důležité 

dokumenty a Právní předpisy obce“. Z důvodu, že se jedná o poměrně 

rozsáhlý materiál, rád bych Vás seznámil stručně s nejdůležitějšími 

změnami v přijatých obecně závazných vyhláškách. 

Obec Sudice zavádí vyhláškou č. 1/2012 tyto místní poplatky:  

a) poplatek ze psů  

b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt  

c) poplatek za užívání veřejného prostranství  

d) poplatek ze vstupného  

e) poplatek z ubytovací kapacity  



f) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

V předchozí vyhlášce č. 1/2003, která byla předchozím zastupitelstvem 

schválena 7. 11. 2003, nebyl stanoven poplatek za lázeňský nebo 

rekreační pobyt a poplatek za ubytovací kapacity. Tyto poplatky jsou 

zaváděny nově a budou se týkat stávajících ubytovacích zařízení, případně 

nových ubytovacích zařízení, které se nachází v katastru naší obce. 

Poplatníci, sazby a doba splatnosti u jednotlivých poplatků: 

a) Poplatek ze psů – Poplatek platí držitel psa, který má trvalý pobyt v obci 

Sudice. Za prvního psa 120,-Kč a za druhého a každého dalšího psa téhož 

držitele 180,-Kč. Splatnost poplatku je jednorázově vždy nejpozději do  

31. května příslušného kalendářního roku. V případě vzniku poplatkové 

povinnosti po tomto datu je poplatek splatný nejpozději do 15. dne 

měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost 

vznikla. 

b) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – Poplatek platí osoby, které 

přechodně a za úplatu pobývají na území obce za účelem rekreace. Sazba 

poplatku je 15,-Kč za osobu a každý i započatý den pobytu. Ubytovatel 

vybrané poplatky odvede správci poplatku čtvrtletně. 

c) Poplatek za užívání veřejného prostranství - Poplatek za užívání 

veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné 

prostranství způsobem uvedeným v obecně závazné vyhlášce 1/2012.  

Ta také určuje podmínky splatnosti. Veřejným prostranstvím jsou (podle 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů) všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky  

a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému 

užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Sazby poplatku 

činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den následující částky: 

- za provádění výkopových prací, umístění stavebních zařízení, umístění 

skládek 2,-Kč 



- zábor veřejného prostranství k umístění prodejních zařízení (stánků, 

pultů, kiosků, prodejů z auta atd.) určených k prodejním účelům včetně 

manipulačního prostoru, skládek zboží a vystaveného zboží 3,-Kč 

- umístění reklamního zařízení všeho druhu 5,-Kč 

- užívání veřejného prostranství pro reklamní, kulturní a sportovní 

 akce 1,-Kč    

- užívání veřejného prostranství na provoz lunaparků, cirkusů a jiných 

obdobných atrakcí 1,-Kč 

- vyhrazení trvalého parkovacího místa pro 

• osobní vozidlo za 1 den 1,-Kč 

• nákladní vozidlo, traktor, nákladní přívěs a obdobné stroje za 1 den 

5,-Kč 

d) Poplatek ze vstupného - Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické 

osoby, které pořádají kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce. 

Poplatek za kulturní a sportovní akce činí 10% z úhrnné částky vybraného 

vstupného a poplatek za prodejní a reklamní akce činí 20% z úhrnné 

částky vybraného vstupného. Poplatek je splatný do 15-ti dnů ode dne 

skončení akce. 

e) Poplatek z ubytovací kapacity – Poplatek platí ubytovatel, který 

přechodně ubytování poskytl a odvádí jej správci poplatku čtvrtletně.  

Sazba poplatku činí 5,-Kč za každé využité lůžko a den.  

f) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů – Tento poplatek byl 

schválen obecně závaznou vyhláškou č. 2/2012. Vzhledem k reálným 

nákladům obce v oblasti nakládání s odpady se poplatek oproti 

stávajícímu zvyšuje o 10,-Kč a pro rok 2013 činí 460,-Kč za osobu. Poplatek 

je splatný jednorázově do 31. května příslušného kalendářního roku.  

V případě vzniku poplatkové povinnosti po tomto datu se poplatek platí od 

prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla 

a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 

stanovené sazby. 



Písemné formuláře „Prohlášení o jednotlivých poplatcích“ jsou k dispozici  

v úředních hodinách na obecním úřadě, případně je naleznete na 

webových stránkách obce v sekci „Důležité dokumenty a Formuláře“.   

Ing. Martin Lepka, zastupitel a předseda finančního výboru 

 

Pes nebo občan? 

Vzhledem k vlastním zjištěním a také množícím se stížnostem ze stran 

občanů opět znovu a důrazně upozorňujme občany, na povinnost 

dodržování dosud platné obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 

 „O zajišťování veřejného pořádku v obci.“ Vzhledem k těmto 

skutečnostem, upozorňujeme především na problém znečišťování 

veřejných prostranství psími exkrementy a na volný pohyb psů na 

veřejných prostranstvích. 

Výše uvedená obecně závazná vyhláška přímo zakazuje volný pohyb psů 

na veřejných prostranstvích a stanovuje povinnosti majitelů a držitelů psů, 

které jsou následující: 

Majitelé a držitelé psů jsou povinni: 

1. Na veřejném prostranství v zastavěném území obce vodit psa na 

vodítku. V případě, že není pes na vodítku, musí být opatřen náhubkem. 

Psi velkých plemen nebo obtížně zvládnutelní psi musí být vedeni na 

vodítku i opatřeni náhubkem. 

2. Dbát na to, aby pes neznečišťoval veřejná prostranství a zařízení, 

veřejnou zeleň apod. 

3. Odstranit psem způsobenou nečistotu na veřejných prostranstvích v 

zastavěném území obce na místech, jejichž znečištění může obtěžovat 

ostatní občany 

4. Je zakázáno vodit psy na dětská hřiště, pískoviště a sportovní hřiště. 

Tento zákaz se nevztahuje na psy, doprovázející osoby nevidomé a na psy, 

kteří slouží jako pomocníci osobám, pohybujícím se na veřejném 



prostranství na invalidním vozíku. Dále se tento zákaz nevztahuje na 

služební psy při výkonu služby. 

5. Psi pohybující se volně bez dozoru na veřejných prostranstvích, mohou 

být považováni za toulavé psy a mohou být odchyceni. 

6. Odpovědnost chovatele (vlastníka) za škodu jeho zvířetem způsobenou 

a povinnost k její náhradě podle obecných předpisů zůstává nedotčena. 

Upozorňujeme občany, že nedodržování těchto povinností bude 

považováno za porušení obecně závazné vyhlášky a tyto přestupky budou 

oznamovány a postupovány správnímu orgánu MěÚ Boskovice k dořešení. 

Správní orgán může v tomto případě za porušení obecně závazné vyhlášky 

obce uložit pokutu až do výše 30.000,-Kč + náklady řízení. 

Věříme, že po tomto upozornění se situace v této oblasti soužití našich 

občanů zlepší a obecní úřad nebude muset v budoucnu přistoupit  

k oznamování porušení povinností majitelů a držitelů psů stanovených 

obecně závaznou vyhláškou správnímu orgánu. 

Úplné znění vyhlášky č. 1/2004 schválené obecním zastupitelstvem 17. 9. 

2004, je zveřejněno na internetových stránkách obce a je k nahlédnutí  

v úředních hodinách na obecním úřadě. 

 

Na posledním jednání zastupitelstva dne 19. 12. 2012 informovala paní 

starostka obce přítomné občany, že se OÚ se rozhodl přijmout adekvátní a 

účinná opatření, která mají zamezit odstavování vraků vozidel na 

veřejných prostranstvích a místních komunikacích v obci.  

Nakládání s vraky upravují zvláštní právní předpisy, a to zákon č. 

185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (úprava nakládání 

s autovraky v § 36-37e) a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (úprava obecného užívání 

pozemní komunikace v § 19). 



Majitelé autovraků (pokud tak neučiní sami) budou nejprve vyzváni ke 

zjednání nápravy s konkrétním termínem odstranění vraku. V případě, že 

neuposlechnou této výzvy, bude proti nim postupováno v souladu 

s příslušnými zákony. Majitelé autovraků, případně osoby, které vrak 

odstavily na území obce, budou oznamovány příslušnému správnímu 

orgánu (MěÚ Boskovice, Česká inspekce životního prostředí). Tyto správní 

orgány budou pak rozhodovat o uložení sankce až do výše několika desítek 

tisíc korun v případě spáchání přestupku. V případě spáchání správního 

deliktu právnickou nebo fyzickou osobou při výkonu podnikání, může být 

správním úřadem uložena sankce až do jednoho milionu korun. Odstavené 

vraky budou odvezeny do zařízení k odstraňování vraků a náklady 

vynaložené obcí na likvidaci budou vymáhány po vlastníkovi.  

Věříme, že takovýto represivní postup ze strany OÚ Sudice nebude třeba a 

majitelé autovraků, případně osoby, které vraky na území obce odstavily a 

zanechaly, podniknou z vlastní iniciativy kroky, které povedou ke zjednání 

nápravy a odstranění vraků.  

Buďte ohleduplní ke svým spoluobčanům a životnímu prostředí a přispějte 

tak k pěknému vzhledu obce. Nikdo z nás přece nechce bydlet a žít na 

vrakovišti. 

OÚ Sudice 

 

Je to běžná činnost dnešní doby, je to slušnost, co dělá každý rozumný 

člověk a hlavně je to činnost, co má smysl. Netřídit naopak znamená 

zadělat nám všem na velký problém. Ekologický, estetický i finanční… 

I proto (nejen kvůli sobě) bychom měli pravidelně „zametat před vlastním 

prahem“. Ostatně všechny ty obaly, o které tady běží především, si nosíme 

domů každý sám a dobrovolně. 

Jak jste si jistě všimli, vybudovali jsme nové stanoviště a téměř všechny 

kontejnery na tříděný odpad jsme soustředili k obecnímu úřadu. 

Přehlednost a pořádek nyní kolem kontejnerů, oproti umístění za 

obchodem, je viditelný na první pohled. Od příštího roku také přibude 



modrý kontejner na papír. S firmou Sita, která v naší obci zabezpečuje 

odvoz odpadů, jsme se dohodli, že vždy na jaře a na podzim nám přistaví 

na 14 dní kontejner na bioodpad ze zahrádek. O jeho umístění a době 

budete v předstihu informováni. Do tohoto kontejneru bude patřit 

především listí ze zahrádek, ořezané větve stromů a keřů pokrácené na  

50-ti cm části a dále např. stará jablka, brambory atp. 

Do zpravodaje jsme zařadili seriál o odpadech. Dozvíte se informace o 

tom, jak třídit odpad, co do kterého kontejneru všechno patří a co bychom 

tam dávat neměli. A také se dozvíte, jaká je využitelnost tříděného odpadu 

a co se z odpadů dále vyrábí. 

Proč tedy třídit, i když platíte poplatky obci za odpad? 

Tříděním odpadů lze dosáhnout úspory peněz placených na nakládání s 

odpady z obecního rozpočtu. Čím větší množství odpadů je v naší obci 

vytříděno, tím větší finanční částku obdrží obec za tento odpad od 

společnosti EKO-KOM. Tato úspora obecních financí se promítá také do 

paušálních poplatků za odpad. Takže pokud budete správně a zodpovědně 

třídit odpad, tak i Vy sami přispějete do rozpočtu obce a za to Vám obec 

nebude muset výrazně navyšovat poplatky za odpad. 

A nakonec pár údajů k odpadům v naší obci: 

V roce 2010 obec zaplatila za svoz komunálního odpadu celkem částku 

213 865,- Kč. V roce 2011 již tato částka byla 241 731,-Kč a 

předpokládaná částka uhrazená za rok 2012 (v době vydání zpravodaje 

ještě konečná částka nebyla k dispozici) bude řádově o další desetitisíce 

vyšší. 

Za tříděný odpad obdržela obec od firmy EKO-KOM v roce 2010 celkem 

částku 12.167,-Kč a v roce 2011  15 136,-Kč (částka za rok 2012 nebyla v 

době vydání zpravodaje známá). Čím bude tato částka vyšší, tím budou 

celkové náklady v oblasti odpadového hospodářství obce nižší, a jak je už 

výše uvedeno, toto se promítá i do výše ročního poplatku za odpady pro 

každého z nás. 



Z uvedených údajů vyplývá, že třídění odpadu se v naší obci neustále 

zvyšuje. Vám, kteří odpad poctivě třídíte, patří poděkování nejen za 

finanční úsporu, ale také za naši přírodu. 

Na závěr přidáváme několik praktických informací - jak správně  

třídit PLAST 

 

Plasty patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají 

nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i 

sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. Mimo níže uvedených značek do 

těchto kontejnerů můžete vyhazovat i odpady označené číslem 7. 

 

 



ANO 

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET 

láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od 

jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží – bublinkové 

fólie, polystyrenové díly, do nichž jsou baleny spotřebiče, dále tácky od 

balené zeleniny a ovoce, uzavírací víčka od instantní kávy, obaly od CD 

disků a další výrobky z plastů. 

NE! 

Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících 

přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové 

krytiny či novodurové trubky. 

 

Další informace občanům 

- Velkoobjemový kontejner v zimním období bude otevřen v době od 9 do 

10 hodin dne 12. 1. 2013, 9. 2. 2013, 9. 3. 2013, 23. 3. 2013. Dále již zase 

po 14 dnech v týdnu, kdy se vyvážejí popelnice. 

- Během zimního období bude probíhat čištění Kovářovského potoka. Tyto 

práce bude zajišťovat Povodí Moravy. 

- Opakovaná výzva ke Sjezdu rodáků. Pokud někdo z Vás má doma dobové 

fotografie anebo zná adresy rodáků, kteří již u nás nežijí, prosím, 

poskytněte tyto informace obecnímu úřadu. 

- V lednu bude probíhat v sokolovně plánovaná rekonstrukce kanalizace. 

Do odvolání bude sokolovna z důvodů stavebních prací uzavřena pro 

cvičící ženy i florbalisty. Pro cvičení žen je stále k dispozici vytápěná 

zasedací místnost OÚ, záleží pouze na nich, zda tuto možnost využijí či 

nikoliv. 

 

 

 



První listopadový pátek se ze všech ztemnělých uliček začaly rojit světýlka. 

Trošku to připomínalo oslavu svátku Dušiček. Byly to naše děti  

v doprovodu rodičů, které se rozhodly vypravit na podvečerní procházku  

s rozzářeným lampiónkem a užít si společné chvíle.  

Většina domečků se totiž začala v poslední době proměňovat v zahradní 

výstavu a ukázku šikovných ruček, které dokázaly z dýní vykouzlit 

opravdové zázraky. A tak jsme 

viděli rozsvícené dýně velké, 

obrovské i malilinké. Blikaly na 

nás dýňové obličeje usměvavé  

i strašidelné. Svítily na nás 

kostelíčky i zimní krajinky.  Dětem 

jejich dušička jásala, rodiče 

vnímali ticho a klid pátečního 

večera. 

Obrovské překvapení na všechny 

čekalo v parku. Zahlédli jsme 

dlouhou třpytivou cestu. Skoro to 

vypadalo, jako by po ní měl někdo 

za chvilku přijít. Možná zbloudilé 

duše, které nemohou najít svou 

další cestu. Znenadání se začaly 

objevovat průsvitné bytůstky. 

Dětem se začal tajit dech a nevěděly, co je čeká. Dušičky začaly kolem 

všech poletovat a vypadalo to, jakoby nevěděly, jakou cestou se mají 

vydat a asi u nás hledaly pomoc. Rádi jsme jim poradili, osvětlená cestička 

vypadala, že vede daleko, daleko a v dáli se zužuje a směřuje přímo  

do nebe. Za pomoc jsme všichni dostali sladkou odměnu, která nás v tento 

čas příjemně hřála u srdce. 

  



  

První ročník naší soutěže proběhl s překvapením, kolik domů vytvořilo pro 

děti v dušičkovém průvodu krásných osvětlených dýňových výzdob. 

Vyhodnocování bylo opravdu těžké, osvětlená výzdoba z vyřezávaných 

dýní byla skutečně u řady domů impozantní. Nakonec jsme vyhodnotili tři 

nejlepší výtvory, i když by si ocenění zasloužili všichni. Posuďte sami na 

přiložených fotografiích, že jsme vybrali dobře, protože výtvarníci skutečně 

fantazií nešetřili. Příští rok bude opět tato soutěž vyhlášena, takže 

pěstujte, vyřezávejte a podzimní výzdobou rozveselte před svými domy 

naši vesničku. Už nyní se na Vaše výtvory moc těšíme! 

1. Cena – dárkový balíček - získávají obyvatelé domu č. 12 –  

rodina Černých 

2. Cena – bonboniéra + rychlé špunty - dům č. 82 –  

rodina Smejkalových 

3. Cena – bonboniéra - dům č. 129 – rodina Rozkošných 

1. cena  

 



2. cena  

3. cena  

Ceny budou k vyzvednutí od 7. ledna 2013 na obecním úřadě. 

 

Děti malé, větší i veliké – dokonce i rodiče se těší na rojení čertů a třpytivý 

příchod andělů s Mikulášem. Letos na naše děti opět nezapomněl. 

Tentokrát ale nepřijel za dětmi na bílém koni, ale Mikuláš a hlavní anděl 

se nechali vézt na nebeském voze, který táhli čerti a čertíci!?!  Kolem vozu 

poskakovali andělé.  

Trošku v nás zamrazilo, 

zimou i strachem. Děti 

začaly jásat – tentokrát se 

nekoná čertovské strašidelné 

rojení s pekelným ohněm. 

Mikuláš vytáhl nebeskou 

knihu a mohlo se začít  

s nadílkou. Jenže – v tu chvíli 



se ze ztemnělého kouta ozvaly rány, nato pekelný oheň a nakonec to 

nejhorší – nejstrašidelnější čerti na světě.  S rámusem vběhli mezi všechny 

děti a jejich ochránce a začali jako vždy děti očichávat – tentokrát dokonce 

maminky a tatínky, babičky a dědečky. A začalo vyptávání, po něm slzičky 

dětiček a slibování. Pekelníci i tentokrát odešli s nepořízenou. Na rázný 

rozkaz Lucifera opustili Sudice s nepořízenou a odešli o vesnici dál. 

  

 



 

 A děti – ty konečně rozzářily svoje očka, a pokud zaslechly svoje jméno, 

čtené z nebeské knihy a řekly básničku – odnesly si ten večer sladkou 

odměnu. 

  

 

 



Letos již potřetí jsme se sešli  

u ozdobeného vánočního stromu, 

abychom si připomněli vánoční čas  

a společně zazpívali koledy. Veselá 

vánoční atmosféra pak pokračovala  

v zasedací místnosti obecního úřadu s 

country kapelou Trní.  

Obecní úřad připravil přítomným  

k ochutnávce vánoční punč a cukroví 

donesené z domovů.  

Poděkování patří především panu 

Ladislavu Přibylovi, který tento 

lahodný mok každoročně pro občany 

pečlivě připravuje. 

 

 



 

 

Dne 27. prosince v odpoledních hodinách měli občané obce možnost si jít 

zabruslit na zimní stadion v Boskovicích. Pro tento účel pronajala Obec 

Sudice na hodinu a půl celý zimní stadion. Zasportovat si přišly celé rodiny, 

malí i velcí, s hokejkami i bez nich.  Pro všechny bruslící i nebruslící byl 

připraven teplý čaj. Vládla zde velmi veselá sportovní nálada a již dnes se 

těšíme zase na další vánoční ročník. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Během celého roku se stalo tradicí, že první pátek v měsíci patřil setkáním 

našich milých seniorů na obecním úřadě. Program i občerstvení si 

připravovali sami a tak nechyběly třeba zvěřinové hody, přednáška  

o bylinkách či harmonika pana Kotoučka. Všem přejeme, aby byly jejich 

společné schůzky i nadále plné dobré nálady a radosti ze společných 

setkání. Velmi se na ně těší také osazenstvo obecního úřadu, neboť nám 

velmi příjemně zpestřují úřední hodiny. 

 

 



 „ŠKAROHLÍD A LESNÍ VÍLA“  

(bajka) 

 

V jedné malé osadě  

žil Škarohlíd na hradě.  

A že mocným pánem byl,  

všechno zlo vždy za včas skryl. 

 

Žil si dobře, žil si blaze.  

Trochu dbal i o svůj lid.  

Běda však – aby si někdo –  

z kopýtka chtěl vyhodit. 

 

Osada moc nevzkvétala,  

byla trošku v opratích!  

Na chudý lid režim přísný  

v každé době musí být! 

 

A přec jednou z nenadání  

- kytička tu vyrostla-!  

Škarohlíd se hodně mračí:  

„Kéž bys vůbec nevzrostla!“ 

 

 

A čím on se více mračí  

– kytičce to prospívá -  

roste, roste – o to více –  

A hle! Víla se v ní ukrývá! 

 

A že byla celá bílá  

– a milovala tento lid –  

chtěla z rukou Škarohlída  

všechen ten lid ochránit! 

 

My však víme, mocný byl,  

hodně víle uškodil.  

Škodí stále, škodí více –  

škody bude na „tisíce“! 

 

Zlá semínka nesvárů  

rozhazuje stále dál! 

 

Kéž by rači – v lese víle  

více místa udělal!  

A co nyní dodat dál?  

„Konec ještě nenastal!“ 

 



„DĚDICTVÍ PRO VŠECHNY“ 

Když se dílo podaří  

mají radost stavaři.  

Když se dílo nezdaří,  

zmizí nám ti stavaři.  

Těšte se pak lidičky,  

na osud vám daný –  

o pohodu – peníze  

nebude to snadný! 

Na povrchu – hůj  

a ve spodu – fůj!  

Toto pořekadlo – 

je nám velmi známo. 

A proč zrovna to? Protože –  

i náš úřad maličký a 

 sokolovnu statnou  

asi bágry navštíví –  

až brigádníci – padnou.  

Práce bude nad hlavu  

a starostí více,  

za okny pak budou plát  

zapálené svíce.  

Budeme jak u hrobu,  

když vykopou se jámy –  

v prostorách těch místností  

sokolovnou – zvány. 

Cože se tam bude dít?  

A kdo za to může?  

(Co bývalé vedení? 

 – to už nepomůže)  

Asi je to přírodou,  

ta za všechno může!  

Jak za staré potrubí  

i nedbalé muže,  

protože si mysleli –  

co všechno se může. 

 

„Co oči nevidí – to srdce nebolí!“  

A co na to okolí?  

Bolí, bolí a bolet bude!  

Protože za blbost a nedbalost  

se hodně platit bude! 

Když jednou v jedné bajce  

žil mocný – zlý „Škarohlíd“,  

jakoby nesmrtelným byl 

 a stále s námi žil.  

Minulost jeho nekalá  

je stále jako trvalá!  



„To máte mladí do vínku,  

pro neradost a vzpomínku!“  

z minulého režimku 

 

Za tato literární dílka, ze života naší obce, mnohokrát naší občance 

děkujeme a těšíme se na další, které rádi uveřejníme. 

 

Srpen 2012 

Přibylová Jitka   č. p. 103 50 let 

Září 2012 

Německá Božena  č. p. 127 65 let 

Říjen 2012 

Kozlovský Jiří   č. p. 145 60 let 

Dufková Lydie   č. p. 146 65 let 

Šimek Kamil   č. p. 32 86 let 

Čermák Zdeněk   č. p. 27 60 let 

Líčeníková Libuše  č. p. 62  50 let 

Cápal Jaroslav   č. p. 124 75 let 

Palánová Věra   č. p. 143 65 let 

Listopad 2012 

Ambrozová Růžena   č. p. 97 81 let 

Špidlíková Libuše   č. p. 40 83 let 

Přibylová Věra   č. p. 108 82 let 

 

 



Prosinec 2012 

Přichystalová Květoslava č. p. 81 86 let 

Vystavělová Irma  č. p. 14 82 let 

Leden 2013 

Špidlíková Helena  č. p. 122 65 let 

Minxová Jitka   č. p. 160 60 let 

Únor 2013 

Maixnerová Ludmila   č. p. 120 65 let 

Staňková Jarmila  č. p. 152 75 let 

Škaroupková Františka č. p. 78 75 let 

Janeček Rudolf   č. p. 157 70 let 

Březen 2013 

Vojtěchová Laura  č. p. 109 70 let 

Řezníček Milan    č. p. 134 60 let 

Řezníčková Marie  č. p. 134 60 let 

Duben 2013 

Čermáková Jarmila  č. p. 27 89 let 

Dokoupilová Irena  č. p. 69 81 let 

Špidlíková Marta   č. p. 65 81 let 

Maršálková Miloslava č. p. 9 88 let 

 

Našim milým oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně spokojenosti, 

rodinné pohody a stálý elán do dalších krásných let života. 

 

 



 

1. 10. 2012 Jaroslav Hladil  Sudice 158 

 

 

 

 

 

 

6. ledna proběhne v obci Tříkrálová sbírka.  

26. ledna plánujeme od 10 hodin tradiční Sousedské vepřové hody.  

16. února se bude konat tradiční Sudický Masopust – průvod vyjde  

v 9 hodin od sokolovny. Večerní zábava začíná ve 20 hodin, odmaskování 

masek a vyhlášení nejlepší masky bude kolem 22 hodiny. 

V březnu naše děti čeká opět dětský karneval, termín Vám včas sdělíme. 

Všichni jste předem srdečně zváni a moc se na Vás těšíme! 

 

Vaše kulturní komise 
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