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Vážení spoluobčané, 

dostává se vám do rukou nulté číslo sudického zpravodaje, které jsme 
příznačně nazvali „Sudičtí Občané Sobě“, tak jako naši kandidátní listinu 
nezávislých kandidátů pro nadcházející  komunální volby. 

 

Proč jsme zvolili tento název se zkratkou SOS?  

Zkratka SOS je natolik pro volby výstižná a pro současnou situaci v 
Sudicích, že nepotřebuje pro sudické obyvatele žádné vysvětlení. Kandidáti 
této strany jsou složeni se zodpovědných, pracovitých a korektních lidí. 
Nemají mezi sebou žádné přímé příbuzenské vztahy (neboť pak by muselo 
být v názvu nikoliv sobě, ale pro sebe) a ani žádné vazby na současné 
vedení obce.  Jsou z řad nás občanů, kteří se nebudou bát říci veřejně svůj 
názor a budou schopni reagovat na dotazy i problémy v obci. Nejsou to 
žádní „zvedači rukou bez vlastního názoru“ tak, jak tomu bylo doposud. 
Jsou to lidé, kteří chtějí jít pracovat pro obec, která si zaslouží, aby vedení 
obce již konečně zase hájilo a střežilo zájmy nás občanů, nejenom zájmy 
svoje a vyvolených skupin.  

A právě proto se domníváme, že informovanost občanů prostřednictvím 
zpravodaje o dění v obci a činnosti jejich zastupitelů je jedním z 
nejdůležitějších prostředků vedení obce, protože jen dobrá informovanost 
může vést k uklidnění dnešní situace, kdy jsou lidé po osmi letech 
rozhádaní a může tak zabránit dalším dohadům mezi občany. 

 

Co říci k nadcházejícím volbám a druhé kandidátní listině? 

Snad jen to, že jsme moc rádi, že tu je. 

Nesnížíme se k tomu, tak jako to dělá protikandidátka, abychom 
očerňovali předem kandidáty skrývající se pod stranou ČSSD. Neodpustíme 
si jen pár vyjádření k jejich pomlouvačným výrokům, že zadlužíme obec a 
že lidé teprve uvidí apod. Obec, pod vedením otce jednoho z hlavních 
kandidátů druhé kandidátky, již zadlužená je a to sice revolvingovým 
úvěrem na 1 milión korun, který je splatný do konce září 2010. Takže za 
předpokladu, že se podaří současnému vedení obce úvěr splatit v termínu, 
bude nastávající zastupitelstvo začínat s prázdným účtem. A co lidé uvidí? 
Asi jen to, že budeme ze všech sil usilovat a pracovat na získání dotací, aby 
bylo z čeho stavět, vybavovat a opravovat. Tato jedinečná doba, kdy obce 
realizují svůj rozvoj z peněz Evropské unie se chýlí ke konci a nebude se již 
nikdy opakovat. A je nesmírnou prohrou pro Sudice, že například z 



Regionálních operačních programů Jihovýchod, kde bylo k dispozici jen pro 
Jižní Moravu a Vysočinu od r. 2007 dvacet miliard korun, tak obec 
nezískala ani korunu. V současné době v těchto fondech zůstává jen 5 mld. 
Kč a ty jsou již předem přislíbené obcím na vytvořené projekty.  
Nezoufejme však, jsou ještě i jiné možnosti, jiné fondy, bude to náročné a 
bude třeba na nich usilovně pracovat. 

Sudice jsou malou vískou uprostřed boskovické brázdy, většina obyvatel se 
vzájemně zná a přes to jako by se život v obci za poslední léta zastavil a 
lidé neměli zájem o dění v obci. Tuto agónii zlomilo až na jaře referendum 
a dění okolo fotovoltaické elektrárny a následná větší účast občanů na 
schůzích zastupitelstva. Snad i nastávající volby přispějí k zaktivnění 
obyvatel, protože bez porozumění a nadšení samotných občanů, bude vše 
v obci nadále těžkopádné. 
 

Jsme tedy rádi, že jsou sestavené dvě kandidátky, alespoň budete mít Vy 
voliči, možnost posuzovat, porovnávat a vybírat.  
Ti, kteří jsou spokojení se současnou situací a mají zájem jen o malou 
obměnu současného vedení v podobě synů, zeťů a neteří mají možnost 
volit kandidáty pod stranou ČSSD. Pro ty občany, kteří chtějí, aby život v 
obci se rozproudil, aby vedení obce stálo za svými občany, umělo se k 
lidem dobře a slušně chovat a nebálo se přijít na pořádané akce v obci 
mezi své občany se vztyčenou hlavou a přímým pohledem, tak pro Ty je 
zde strana SOS. Pak prosíme, podpořte celou kandidátní listinu strany 
SOS tím, že zaškrtnete přímo stranu. 
 
Do nastávajícího období Vám všem přejeme dobrou volbu při rozhodování 
o dalším fungování a životě našich Sudic, dostatek spokojených a veselých 
obyvatel kolem sebe a hodně radosti ze života. 
 

Vaši kandidáti strany SOS 
 

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce  
Dne 29.6.2010 proběhla veřejná schůze zastupitelstva obce, kde se mimo 
jiné probíral bod jednání směna pozemků na Vohrazdech. Čtená směna 
pozemků č. 2/2010 neodpovídala původnímu znění směny, která byla k 
připomínkám vyvěšená od 17.5. do 2.6.2010. Dle původní směny by obec 
obdržela od bratrů Bártů ne 38 m2 navíc, jak znělo ve směně, ale 569 m2. 
Tato chyba byla sice na základě upozornění opravená (tedy o připsání 
parcely 449/24 o výměře 531m2 panu Vlastimilu Bártovi), ale opravený 
záměr již nebyl znovu vyvěšen na úřední desce k připomínkám,  proto 



zastupitelstvo nemohlo o této opravené směně hlasovat.  
K celé směně pozemků jen pár poznámek. Směňovaly se pozemky obce s 
částí pozemků Ing. Bárty a V. Bárty, které mají v levé části Vohrazd hned 
vedle sebe. Obec tím získá pouze komunikace a pan Vlastimil Bárta 
ucelené stavební parcely. Dá se pochopit hlavní cesta dole, která bude 
sloužit jako příjezdová na Vohrazda všem. Ale proč by měla obec ztratit 
svou plochu pro stavební pozemky, které by mohla prodat a směnit je za 
pozemky Bártů a na nich pak budovat za obecní peníze cestu mezi 
parcelami bratrů Bártů a pak se o ni dále starat. Jde o neadekvátní 
výměnu pozemků, která je jednoznačně výhodná pro Vlastimila Bártu a 
nevýhodná pro obec.  
Nikdo nezpochybňuje vlastnictví pozemků Bártů. Nikdo vám je nechce vzít 
a ani vám nikdo nezakazuje, aby si tam začal váš potomek stavět, i když 
mohl už dávno tak učinit. Přístup k vašim celkovým pozemkům je ze spodní 
části a pokud budete chtít využít další části svých parcel, není nic 
jednoduššího než k nim vybudovat svou privátní cestu mezi svými 
pozemky. 
 
Dalším bodem jednání schůze zastupitelstva bylo stanovení počtu členů 
zastupitelstva obce pro komunální volby 2010. Na základě ustanovení 
§ 67 a § 68  zákona č.128/2000 Sb. o obcích, stanovuje současné  
zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů před dnem voleb do 
zastupitelstva obcí počet členů pro následující volební období. 
A nyní se všichni podržte, pan starosta „odborně“ naznal a prý slyšel 
takové názory, že 7 současných členů je málo a tak navrhl pro příští 
období 13 členů!!!  
A ostatní členové zastupitelstva kromě pana Hrdého bez jakýchkoliv 
vyjádření názorů, poznámek či dotazů k návrhu zvedli ruku, takže díky jim  
si teď můžou dovolit Sudice takový přepych, jako je 13ti-hlavé 
zastupitelstvo, které mají obce s počtem obyvatel až 10 000 a samo sebou 
s jiným finančním rozpočtem. 
Nejpravděpodobnějším důvodem zvýšení počtu členů zastupitelstva 
současným vedením obce je, aby nám jakožto opozici  ztížili sestavování 
kandidátní listiny a svým chráněncům na kandidátní listině pod stranou 
ČSSD umožnili dostat se opět do vedení obce a prostřednictvím nich zase 
ovládat dění v obci a hájit své zájmy.  
 
Toto opravdu „TOP“ rozhodnutí pana starosty na konec jeho závratné 
kariéry je skutečnou třešničkou na dortu. Jediným výsledkem tohoto 
hlasování je, že obec tento aparát značně finančně zatíží na odměnách 



zastupitelům. Slova pana starosty zněla: „klidně to můžou dělat zadarmo, 
ale já bych to zadarmo nedělal!“ 
 
Takže výsledek?  
Zkrátka pan starosta rozhodl spolu s většinou „svých“  zastupitelů a tak to 
teď bude! 
Co k tomu dodat? Snad už jen to, že přestože několik volebních období 
vykonával funkci starosty, tedy funkci manažerskou, manažerskému 
chování se ani za tak dlouhou dobu zjevně nenaučil. Neboť v dnešní době 
šetření a zeštíhlování by si neměl dovolit mrhat finančními prostředky 
obce a neopodstatněně zvyšovat počet zaměstnanců. Řízení obce totiž 
podléhá stejným početním pravidlům má dáti-dal jako při řízení firmy. 
Teď, místo třeba dovybavení sokolovny, zmodernizování knihovny nebo na 
akce pro děti, půjdou peníze do zastupitelstva. 
 

Bravo pane starosto! Z obecního přece krev neteče a po Vás potopa! 
 
Ze života obce 
V této kolonce budou informace případně i foto z uspořádaných kulturních 
i sportovních akcí v obci. Chtěli bychom také obnovit tradice, jako je 
Mikulášská nadílka, Zpívání pod vánočním stromem, Silvestr, Masopustní 
průvod, Stavění máje, Setkání seniorů, Maškarní karneval pro děti apod. 
Za poslední měsíc proběhlo pár kulturních akcí, které obec trochu 
rozproudily. Jako první musíme zmínit Dětský den ke konci prázdnin. I když 
chladné počasí nedovolilo tuto akci pořádat venku, přesto přišlo velké 
množství dětí i rodičů a akce se vydařila ke spokojenosti všech. Chtěli 
bychom poděkovat především hlavním organizátorkám celé akce, které do 
detailů vymyslely všechny hry a soutěže pro děti, jimiž jsou Irena Černá, 
Hanka Tomášková a Martina Kotoučková. V neposlední řadě musíme také 
vyjádřit dík panu starostovi, který pochopil po osmi letech, že má v obci 
také děti a přispěl na tuto akci z obecní pokladny. 
  
Dětský den 28.8.2010 
Největší odměnou byl dětský úsměv 
I když byl poslední srpnovou sobotu uplakaný den a počasí spíš 
připomínalo sychravý podzim,  neodradilo to  sudické děti přijít do místní 
sokolovny. Tam pro ně bylo připraveno pohádkové rozloučení 
s prázdninami.  



Děti se mohly vydovádět u soutěžních úkolů. Co na ně čekalo? Tak  
například Hurvínkova koloběžka, mohly zachránit dušičky z vodníkovy 
konvičky, projít Spidermanovou sítí, pomoci Zlatovlásce navlékat korálky, 
spravovat boty se ševcem Jírou, vyrazit na cestu s Bobem a Bobkem, skočit 
s Fíkem pro pivo a mnoho dalších. A když děti 
prošly všemi pohádkovými 
cestami a splnily všechny 
úkoly, čekala na ně sladká 
odměna.  
A to není zdaleka všechno. 
Děti si také mohly chvilku 
odpočinout ve výtvarných 
dílnách – vytvořit si sami 
větrníček anebo namalovat 
do prázdného leporela 
obrázek prázdninového 
zážitku. Velký úspěch mělo 
malování na obličej a tak se na 
pusinkách našich nejmenších 
objevovali pavouci, motýlci, kytičky, rybičky a další. Kdo už nabyl znovu 
síly, zkusil řádit  na skákacím hradě, trampolíně anebo vyzkoušel jezdit na 
autíčkách.  
Po celou dobu se sokolovnou nesla příjemná dětská hudba a také o 
občerstvení a nápoje nebyla nouze. Závěr dětského dne zpříjemnili 
opatovičtí hasiči, kteří vyčarovali dětem kouzelnou pěnu. 
Všem, kteří se jakkoliv podíleli na zpříjemnění dětského dne, děkujeme. 
 

Hanka Tomášková 

Soutěž o Putovní pohár SDH Sudice - 24. ročník 

Sbor dobrovolných hasičů Sudice dne 11.9.2010 uspořádal již 24. ročník 
soutěže v požárním útoku o Putovní pohár SDH Sudice. Soutěže se 
zúčastnilo 33 družstev mužů a 19 družstev žen z celého Jihomoravského 
kraje. 

Nejlepší výsledný čas v kategorii muži byl 17,87 min. a zvítězilo tak v tomto 
čase družstvo z Horního Poříčí. V kategorii ženských družstev bylo s 
nejlepším výsledným časem družstvo ze Sychotína s časem 18,88 min. 



Počasí i přes ranní mlhu bylo nádherné a tak přijelo na soutěž do Sudic 
kolem 700 osob z řad závodících, diváků i příznivců hasičského 

sportu, kteří zaujali místo 
na celé ploše za sokolovnou 
včetně hřiště. Jen díky 
dobré organizaci a týmové 
spolupráci se dal tento 
náročný den s tak 
vysokou účastí zvládnout 
bez problémů a ke 
spokojenosti všech 
zúčastněných. Vytočilo 
se hodně piva z Černé 
Hory a neméně 

nealkoholických 
nápojů. Vládla zde příjemně veselá soutěžící 

nálada a jsme rádi, že můžeme i tímto způsobem prezentovat a zviditelnit 
naši obec v kraji. 

tým hasičů SDH Sudice 
 

Hasičské posezení s písničkou Jožky Šmukaře  
Je neděle po obědě. Hasiči mají kolem sokolovny po sobotních velkých 
závodech vše uklizené, stoly a lavice porovnané zase na svá místa a v 
udírně se již opět udí samé dobroty. Skákací obří hrad pro děti se napouští 
vzduchem a koník jménem Tajza přešlapuje vedle hřiště přichystaný vozit 
malé zájemce. A k tomu nádherné slunečné zářijové počasí. Co víc si přát 
na nedělní odpoledne, kdy za námi do Sudic přijede všem občanům 
zazpívat a zahrát se svými muzikanty můj úžasný kamarád a přítel z 
loveckých akcí Jožka Šmukař. Lidé se scházejí už od druhé hodiny a než 
muzikanti doinstalují aparaturu, tak jsou místa u stolů obsazená. 
Muzikanti přivezli na naši žádost i čerstvý burčák z Moravy. Byl skutečně 
hodně mladý, neboť jako všechno je letos opožděné, tak i dozrávání a sběr 
hroznů, takže hlavní vrcholná doba burčáku teprve nastane. Každý, kdo 
přišel, dostal na stůl láhev burčáku na košt.  
Muzikanti, když viděli tak velkou účast, nečekali na třetí hodinu a začali 
hrát hned. 
Jožka Šmukař zpíval nejen lidovky, ale střídal různé známé žánry a lidé 
zpívali s ním. Přišla řada i na taneček a tancovali nejen dospělí, ale také 
děti. Mezi obecenstvem seděly tetičky, které patří k nejstarším 



obyvatelkám obce. Skutečně přišly osobně i s hůlkami, aby se potěšily 
krásným dnem a pěkně si zazpívaly. Mají můj velký obdiv i pro jejich 
životní nadhled a jsem 
ráda, že přišly mezi nás. 
Bylo to nádherné 
odpoledne a jsem 
přesvědčena, že se všem 
líbilo a užili si jej s 
radostí. Myslím, že tento 
druh kultury – setkání 
občanů s písničkou nám v 
obci chyběl. Jezdím často 
na jih Moravy a mám 
tam spoustu přátel. Víno, 
cimbál a písničky u něj 
jsou pro mne vždy 
nejhezčím zážitkem. Není 
pravda, že tyto lidové písně jsou 
jen pro starší generaci. Jižní Morava je důkazem, že to tak není a po 
nedělním odpoledni jsem přesvědčena, že tomu tak není ani v Sudicích. 
Děkujeme Vám všem, kteří za hasiči a kandidáty strany SOS přišli a dobře 
se bavili a děkujeme touto cestou také Jožkovi Šmukařovi, který si na naší 
vesničku při svém vytíženém programu udělal čas a přijel zazpívat. 
 

Olga Dočkalová 
 
Další plánované informace ve zpravodaji: 
• Plánované akce v obci - v této kolonce budou vždy s předstihem 

uvedené informace k plánovaným akcím v obci, ať již kulturní, 
sportovní nebo různé brigády apod. 

• Místní knihovna - informace z činnosti obecní knihovny 

• Naši oslavenci - blahopřání našim jubilantům z řad obyvatel obce 

• Nabídka služeb - informace o poskytování služeb občanům v obci, o 
odvozu popelnic a provozu kontejneru 

• Z historie obce 
 


