
 

 

Vážení a milí obyvatelé Sudic, 

konečně se Vám dostává do rukou další vydání našeho sudického 

zpravodaje.  

 Dnes už většinou všichni dobře víte, jakou formou a způsobem nám 

byla předána administrativa naší obce a vše, co s ní souvisí. Zabýváme se 

touto situací podrobněji v článku ve zpravodaji. Sice po třech měsících 

ještě stále bojujeme s různými situacemi, na které nejsme připraveni a 

musíme reagovat, ale úřady se k nám skutečně chovají velmi dobře a 

vstřícně a tak většinu problémů dokážeme společně s nimi řešit. Je jen 

otázka času, kdy se nám podaří naskočit do zajetých kolejí a pracovat 

především na shánění financí v podobě dotací a věnovat se více dění 

přímo v obci. 



O kuriózní situace nemáme nouzi. To, že nás paní Bártová Viera, jakožto 

hlavní kameramanka obce, natáčí na kameru při zasedání zastupitelstva, 

jste si určitě všimli, ale že tomu tak je i při úředních hodinách přímo na 

úřadě, tak to ví asi málokdo. Dodnes sice nevíme, k čemu může tento 

rozmazaný záznam sloužit, neboť se jí již velmi třese ruka, ale přesto jí 

přejeme dostatek zdařilých kamerových zkoušek a dostatek kvalitních 

záznamů! 

O plánovaných akcích se dočtete na dalších stránkách zpravodaje. Ale není 

tam zatím zmínka o kroužku pro děti, který bychom chtěli založit. Název 

zatím nemáme, ale vize je naprosto jasná. Půjde o kroužek pro naše malé 

zájemce s převážně přírodovědně-tvůrčím zaměřením, poznáváním 

přírody formou her a výletů do přírody. V našem okolí je dostatek 

odborníků z oblasti rybářství, myslivosti a lesnictví, kteří jsou ochotni 

předat své zkušenosti dětem. Zřídili bychom za tímto účelem na obecním 

úřadě klubovnu. Takže, proberte tuto nabídku se svými dětmi doma a 

předběžně můžete sdělit zájem Vašich dětí paní Černé nebo mně. Tento 

kroužek bude pro děti zdarma a budeme se těšit na dostatek mladých 

zájemců o přírodu. 

V kolonce „Z historie naší obce“ jsme se rozhodli postupně vydávat 

přepsané texty našich kronik. Ani nevíte, jak jsem ráda, že tyto kroniky 

také nebyly odneseny spolu s ostatními materiály z úřadu. Většina 

dnešních ztracených informací se dá postupně zase vyhledat, ale ztráta 

kronik by znamenala pro obec ztrátu své identity a historie. Takže hurá, 

máme je a všem jejich obsah postupně poskytneme ve zpravodajích. 

Věřím, že se Vám tato historie a zajímavosti z dění obce budou velmi líbit. 

I když je již únor, tak Vám přesto přeji v tomto roce co nejvíce těch hezčích, 

šťastných a slunečních dní, než těch horších, zamračených, bez radosti a 

úsměvu. 

Ať se Vám všem daří jen dobře! 

 

          Olga Dočkalová 



Zastupitelstvo schválilo od 15. 11. 2010 odměny zastupitelů a předsedů 

výboru v částce 0,-Kč. 

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové provizorium na rok 2011. 

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 6/2010. 

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. 1 územního plánu obce Sudice. Jedná se o 

lokalitu „Na Vohrazdech“, kde část bude nadále vyčleněna na zástavbu a 

větší část bude změněna na zelenou zónu. Co se týká nové výstavby a 

dalšího budování sítí a komunikací v této lokalitě, tak tyto investice budou 

uskutečněny až po všech opravách komunikací v obci. 

Zastupitelstvo obce schválilo obnovit a znovu 

uzavřít nájemní smlouvy na užívání obecních 

pozemků v lokalitě Vohrazda. Nejdříve bude 

zpracován záměr pronájmu pozemků, vyvěšen 

na úřední desce a pak budou uzavřené nájemní 

smlouvy. Žádáme proto občany, kteří se ještě 

nevyjádřili, zda chtějí znovu do pronájmu tyto 

pozemky zpět, aby tak učinili do poloviny února 

2011. 

Zastupitelstvo schválilo jednotnou finanční dotaci registrovaným 

společenských složkám působícím v obci Sudice ve výši 10.000,-Kč ročně. 

Zastupitelstvo schválilo jednotnou finanční dotaci na nově narozené dítě 

ve výši 3.000,-Kč. Podmínkou je, aby oba rodiče byli občany obce Sudice. 

  



Odpady 

Odvoz komunálního odpadu (popelnic) v roce 2011 je nadále v sudý týden 

ve středu. 

Odvoz tříděného odpadu – kontejnerů u obchodu a zastávek bude tento 

rok probíhat pravidelně každý sudý týden pondělí/úterý. 

Velkoobjemový kontejner u obecního úřadu je otevřen každou sobotu v 

době od 8 do 10 hodin. Kontejner si vzal dobrovolně a bezúplatně na 

starosti pan Rudolf Kotrhonz, za což mu patří velké poděkování od vedení 

obce. Žádáme touto cestou také všechny občany, aby do kontejneru 

nenosili biologický odpad ze zahrádek a snažili se jej zužitkovat na 

zahradách. 

 

 

 

Placení odpadů  

Často se nás ptáte, zda již máte přijít zaplatit odpady na rok 2011. V 

těchto dnech dokončujeme vyhlášku, kde bude vše potřebné uvedeno a 

měla by projít obecním zastupitelstvem na schůzi, kterou plánujeme ke 

konci měsíce února. 

Částka za odpady zůstává stejná, tedy 450Kč/občana, ostatní podmínky se 

nemění. Změnou zde bude pouze termín, do kdy by měli občané poplatek 

zaplatit, což je do 31. 5. 2011. Forma platby je navržena jednorázově 

(rozdělením plateb vznikají zbytečné nesrovnalosti). 

Významnou výhodou bude skutečnost, že od poplatků budou osvobozeni 

občané nad 80 let vždy od následujícího kalendářního roku po dosažení 

tohoto věku. Podobně budou od poplatku (v podílové výši) osvobozeny 

nově narozené děti v kalendářním roce svého narození. 



Nepříjemnou, ale bohužel nutnou změnou, bude penalizace ve výši  

100,- Kč/osobu za neuhrazení poplatku ve stanoveném termínu, tj. do  

31. května. Ve stejné výši budou penalizovány také nedoplatky za roky 

předchozí, neboť kontrolou účetních dokladů bylo zjištěno, že je stále 

významný počet obyvatel, kteří si tuto povinnost ještě nesplnili zcela nebo 

jen částečně. Do konce měsíce února 2011 bude však možnost tyto 

nedoplatky za uplynulé roky uhradit bez penalizace! 

 

Vypnutí elektrické energie 

V pátek dne 25. 2. 2011 od 7 hodin do 15 hodin bude z důvodu provádění 

zmlazovacích řezů starých líp na návsi a bezpečnosti pracovníků 

provádějících tyto práce vypnuta v části obce elektrická energie v těchto 

oblastech: 

1) zástavba při hl. silnici od Vážan po č. p. 177, 10, 140  

2) zástavba při odbočující silnici směr Pamětice  

3) náves u křižovatky těchto silnic  

4) ulice od domů č.p. 98 a 46 po č.p. 79 a 81. 

V podstatě jde objekty, které jsou připojené na horní transformátor. 

Děkujeme všem za pochopení! 

 

Údržba veřejného osvětlení 

V prosinci proběhla údržba veřejného osvětlení. Jak jste si mohli všimnout, 

některá světla už zase svítí a neproblikávají. Za to vděčíme panu Josefu 

Kšicovi st. a Aleši Pospíšilovi. Oba dva tuto údržbu provedli pro obec 

zdarma, obec zaplatila pouze nové žárovky. Oběma velké díky! 

 

 



Sčítání lidu 

Letos zase po deseti letech bude probíhat sčítání lidu. Oproti minulým 

sčítáním je zásadní změna, distribuce a sběr dat budou zajišťovat sčítací 

komisaři České pošty. Od 26. února do 6. března budou sčítací komisaři 

roznášet letáčky s informacemi o blížícím se sčítání, od 7. do 25. března 

budou navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře k vyplnění. Od 

26. března do 14. dubna bude probíhat sběr formulářů. Rozhodným 

okamžikem sčítání je půlnoc z 25. na 26. března 2011 (tedy děti narozené 

po půlnoci již nebudou sečteny). 

Sběr dat může být proveden třemi způsoby:  

1) Vyplněním formuláře sčítacím komisařem  

2) Vložením do přiložené obálky a zasláním na statistický úřad 

3) Vyplněním formulářů elektronicky a zasláním elektronickou cestou 

Všechny další důležité informace budeme vyvěšovat na úřední desku, 

nástěnky i webové stránky obce www.sudice-bk.cz. 

 

Finanční dotace 

Zastupitelstvo obce schválilo na své schůzi dne 20. 12. 2010 jednotnou 

finanční dotaci registrovaným společenským složkám působícím v obci 

Sudice ve výši 10.000,- Kč ročně. Pokud tyto složky mají zájem využít tuto 

dotaci, je potřeba do 31. 3. 2011 podat žádost na obecní úřad (vzor 

žádosti je uveden na webových stránkách obce v sekci formuláře). 

Vyúčtování této dotace předloží Obci Sudice zástupci společenských složek 

do 31. 1. 2012. 

Nové webové stránky obce 

Uvedli jsme také do provozu nové webové stránky naší obce, kde se 

budeme snažit pravidelně zveřejňovat důležité informace o dění 

v Sudicích. Stránky jsou přístupné na adrese www.sudice-bk.cz. 



Začalo to již při ustavující schůzi, kdy nám pan Kosička s arogancí sobě 

vlastní hodil na stůl osvědčení zastupitelů obce a sedl si s úšklebkem 

stranou „tak a teď se předveďte!“. Nezklamal, čekali jsme to a čekali jsme 

také, že p. Boháček, jakožto nejstarší zvolený zastupitel nebude schopen 

vést schůzi do zvolení nového starosty. Praxe zpravidla je taková, že schůzi 

buď vede stávající starosta, nebo nejstarší zvolený člen nového 

zastupitelstva. A přitom p. Boháček byl navrženým kandidátem za stranu 

ČSSD na starostu obce, tudíž se svojí kandidaturou musel souhlasit! Jakpak 

by v případě zvolení potom chtěl vést schůze zastupitelstva a řídit obec? 

Nebo by to za něj dělal někdo jiný? 

My jsme byli připravení, měli jsme natištěné 

sliby za sdružení SOS, které se následně při 

pronesení slova „slibuji“ podepisují, měli 

jsme také nachystaný celý nový program 

schůze i s návrhy na jednotlivé komise.  

A bláhově jsme si mysleli, že takhle budou 

připraveni i čtyři pánové za stranu ČSSD. 

Nikoliv, ani nevěděli, že nějaký slib se bude 

skládat!  

„Guru“ jejich strany, který jim všem dělal volební program a předvolební 

šestistránkovou kampaň, je nevybavil ani tímto tištěným slibem. A tak 

jsme to pánům museli napsat ručně, aby mohli být právoplatnými členy 

zastupitelstva obce. Proto se zahájení schůze poněkud pozdrželo. Nakonec 

ustavující schůze proběhla podle „not“. Jedinou menší vadou byla horší 

slyšitelnost v sále, pokud mluvící člen zastupitelstva nekřičel. Mohlo být 

provedeno ozvučení sálu, ale to bychom my i občané po panu Kosičkovi už 

chtěli moc, vždyť on žádnou povinnost už neměl, pouze svolat ustavující 

schůzi, jak prohlásil. 

Den po ustavující schůzi jsme si přišli dle domluvy převzít úřad. Opět 

p. Kosička nezklamal, hodil na stůl klíče i s inventarizačním zápisem, ve 

kterém nebylo uvedeno programové vybavení počítačů, nebyla tam 



inventarizace pozemků a ani uměleckých předmětů, které má obec ve 

vlastnictví v podobě obrazů p. Hejla. Když jsme požadovali řádné předání 

obce, tak nám bylo panem Kosičkou řečeno, že on to takhle před osmi lety 

taky dostal. To ovšem nevěděl, že budeme dělat důkladný pořádek a 

najdeme originál protokolu o předání funkce starosty ze dne 31. 1. 2003, 

tedy dva a půl měsíce od jeho zvolení. Petr Kovář tam tehdy několik týdnů 

docházel, aby vše předal a vysvětlil! Takže bývalý starosta p. Kosička lže, 

když tvrdí, že jemu nic předáno nebylo.  

Ale jeho chování je vcelku pochopitelné, on nám přece nic předat nemohl, 

ani kdyby chtěl, protože buď tomu nerozuměl, nebo nevěděl, kde má co 

hledat. Zato jeho dlouholetý zaměstnanec a „nejdůležitější“ osoba v obci, 

bez které nemohlo nic fungovat a být rozhodnuto, tak ten s uražeností 

svého ega, že jsme si dovolili na ustavující schůzi zrušit jeho pracovní 

místo, nám pro jistotu smazal data v počítačích a ponechal pouze účetní 

program, který komunikuje s krajským úřadem. 

V úterý po schůzi zněla domluva, že mu dáme dva dny, aby mohl dodělat a 

přichystat některé věci vyplývající z jeho pracovního poměru k předání. V 

pátek, když jsme přišli, začal vysvětlovat, že to provedeme v pondělí a 

některé materiály budou chtít alespoň dalších 14 dní ne-li měsíc. V sobotu 

jsme zjistili, že máme vymazaná data z jednoho počítače a pochopili jsme, 

že tento člověk nestojí o další řádné předání úřadu, jak se nám snažil 

namluvit v úterý, ale naopak by byl schopen ještě nadále za sebou 

„zametat“, jen aby „páté koloně„ ukázal, jak je nepostradatelný a oni 

nemožní. Vyměnili jsme zámky a už jsme jej na úřad samotného nepustili. 

Když jsme po úklidu kanceláří zjistili, že nám chybí na obec zakoupený 

notebook, který se nacházel u pana účetního doma, aniž by nám to v 

pátek ohlásil, tak jsme ho vyzvali k navrácení počítače do půl hodiny, jinak 

oznamujeme krádež. Nedonesl nám jej do té doby, ale večer vyslal svoji 

spojku - dceru, která nám všem sehrála úžasné divadlo s pohádkou o tom, 

jak otec spí a ona mu ho vzala, aby už byl klid. A že otec na počítači 

dodělával některé důležité věci pro obec a je si jistá, že jsou hotové.  

Samo sebou byl opět počítač kompletně vymazán! Jak jinak? 



Není se čemu divit, uražená ješitnost, prohra jeho strany u voleb a totální 

ztráta moci a nadvlády nad obcí a občany udělaly své. O panu Kosičkovi 

jsme iluze nikdy neměli, ale u pana účetního jsme si všichni mysleli, že je 

jiný „frajer“, protože se tak ve svém šestistránkovém pamfletu 

prezentoval. Že jako bývalý voják bude mít vše seřazené v „komínkách“ a 

připravené k předání tak, aby se sám nemusel stydět za svoji odvedenou 

práci. Vždyť na to měl čas od voleb celý měsíc!  Když ale vidíme, co je vše 

dnes u vojska možné, nemůžeme se divit, že ani on nevěděl, kde co má a 

už si nepamatuje. Přesně to vystihl na schůzi zastupitelstva v prosinci, kde 

na dotaz: „Kde se nachází ověřovací knihy?“, kterými disponoval, 

odpověděl: „Udělejte si pořádek, hledejte a hledejte!“ 

Ano, souhlasíme, je třeba udělat skutečně důkladný pořádek, neboť co 

jsme našli na úřadě, se zde ani slušně popsat nedá. 

Bylo nám řečeno, že pokud budeme něco potřebovat, tak mu to máme dát 

v podobě žádosti písemnou formou. Jsme přesvědčeni, že „pátá kolona“ 

mu žádné žádosti psát nebude, každý je nahraditelný a my máme jednu 

výhodu, dokážeme se slušně zeptat u kolegů v jiných obcích a domluvit na 

úřadech. Všichni nám zatím vyšli maximálně vstříc, poradili nebo nabídli 

pomoc, a tak nám to oživování chodu obce jde pěkně od ruky a zvesela. A 

hlavně nás to pořád baví i přes ten nahromaděný „chaos“ tří pánů z 

úřadu, kteří za něj byli placeni a za to nepředání úřadu si vyplatili s plnou 

parádou ještě odchodné a odměny (Ing. Vítězslav Bárta 10.000,- Kč a pan 

bývalý starosta Kosička bez mála 47.000,- Kč čistého!). A pak, že my jsme 

tuneláři, což s pravidelností vykřikuje na schůzích jejich věrný přívrženec a 

zastupitel pan Vlastimil Boháček! Na rozdíl od nich jsme si z obecní 

pokladny za desítky hodin úklidu, třídění papírů a jednáních po úřadech 

neodnesli ani korunu a odsouhlasili si nulové odměny. Ty totiž můžeme 

pobírat, až ukážeme, že si je zasloužíme a že něco umíme. 

Tito pánové stále nechápou závažnost celé situace a tak nezbude než, aby 

jim to odborně vysvětlili právníci. 

Po zaslaném dopisu právní kanceláří panu Kosičkovi se náhle objevily 

28. 1. 2011 i ověřovací knihy obce a nedonesl je nikdo jiný než paní Viera 



Bártová. Asi si udělal pan Ing. Vítězslav Bárta konečně doma pořádek! 

Vypadá to, že si poslední týden jeho působení odnášel domů vše, co mu 

přišlo pod ruku, neboť již koncem listopadu přinesla z domu jeho dcera 

úplně nové náplně za 8.000,-Kč do obecní kopírky zakoupené za obecní 

peníze. Asi taky omyl… 

Pohádkám o tom, jak nám chtěl řádně úřad předat se skutečně věřit nedá, 

když počítač s evidencí obyvatel, evidencí mezd a odpadů byl vymazán už 

v pátek 19. listopadu 2010 a to ještě se svým koncem dostal již 

zmiňovanou štědrou finanční odměnu. Zlikvidoval převážnou část své 

práce, za kterou byl placen z obecní pokladny. Jak by se asi zachoval 

zaměstnavatel v továrně, kdyby mu jeho zaměstnanec při odchodu z firmy 

rozmlátil výrobky, za které již dostal zaplaceno? 

A tak jsme zvědaví, co ještě doma dál po důkladném úklidu Bártovi 

najdou! Přesně podle slov ing. Bárty: „Udělejte si pořádek! Hledejte, 

hledejte!“  Ve vlastním zájmu! 

 

Kolik nás stála „ Vohrazda“ 

Délka sítí, tj. vodovodu a plynovodu je 127 metrů, tedy přesně na konec 

pozemků pánů Bártů. Většinu níže zmiňovaných aktivit stihlo bývalé 

vedení obce realizovat v povolebním mezidobí tj. od 16. 10. 2010. 

Plynovod – K.T.S.-montáže  112.748,-Kč 

Vodovod  357.600,-Kč 

(vodovod hrazen z přebytků obce z vodného a stočného na Svazku 

vodovodů a kanalizací, kde bylo v přebytcích 302.142,-Kč a kde tedy po 

této stavbě ještě dlužíme 55.469,-Kč) 

 

 

 



 

Projekty: 

Odehnal -projekt  111.600,-Kč 

Rybák- projekt  48.000,-Kč 

Vavroušek – vytýčení pozemků  64.500,-Kč 

STRATEL telekom. - vytýčení sítí  1.712,-Kč 

                                                               _____________ 

CELKEM  696.150,-Kč  

Dotace z PRV JMK na projekty   80.000,-Kč 

 

Co to stálo Obec? 616.150,-Kč 

a to ještě zbyla obci „sekyra“ na Svazku vodovodů a kanalizací. 

 

Mikuláš přijel do Sudic na bílém koni 

Byl mrazivý nedělní podvečer příchodu svatého Mikuláše.  Všechny sudické 

děti už mají nachystány za okny mističky nebo rozvěšené punčošky. 

Letošní čekání na nadílku bylo 

ale trošku jiné.  Mikuláš letos 

dětem nebeskou poštou 

vzkázal, že za nimi přijede 

osobně.  Vynořil se z čista 

jasna na zasněžené cestě, na 

bílém koni, v doprovodu 

andělů. Dětem zazářila očka. 

„Snad na mě nezapomněl a 

něco dovezl“, pomyslelo si 



každé dítko. A opravdu. Mikuláš vyčaroval obrovský proutěný koš, ve 

kterém byla spousta dobrot.  Každou holčičku i chlapečka znal, a tak si je 

volal, aby předal dáreček.   

Ze sváteční nálady všechny maminky, tatínky, babičky i dědečky vytrhlo 

skřípání pekelné brány, která se otevřela nedaleko. Ohně i jiskry sršely 

všude kolem. Nejen dětem zmrzl úsměv na rtech. I slzičky ukáply. Čerti 

vběhli mezi děti, pořádně každé očichali, jestli neobjeví nějaké zlobidlo. Ale 

bohužel, sudické děti jsou moc hodné a tak všichni rohatí odešli s 

nepořízenou.  A děti, ty jen vzkázaly:  „Mikuláši, těšíme se na tebe i příští 

rok.“ 

Za spokojené sudické malé i větší děti Hanka Tomášková 

 

Rozzářený vánoční stromeček  

Jakmile začaly padat první sněhové vločky, bylo víc než jasné, že se blíží 

Vánoce. Svátky klidu, pokoje a rozjímání.  Vánoční čas prožívají nejvíc děti, 

které se těší na nadílku. Pro většinu dospěláků spíš období shonu, 

gruntování, pečení, vaření.   

V tomto předvánočním čase se začaly do slavnostního hávu oblékat 

i sudické domečky – všichni zdobili okna i dveře, podloubí i pergoly, 

stromečky i zahrádky.  Skoro v každém okně bylo možné zahlédnout  

malé blikající světýlko.  Příjemným překvapením letošní zimy se stal krásně 

ozdobený vánoční strom před obecním úřadem. Toto hezké zastavení  

v celém tom předvánočním 

shonu všechny přítomné 

potěšilo. V sobotu 11. prosince 

se slavnostně rozzářil vánoční 

stromeček.   Kdo chtěl, mohl si 

tento den v podvečer přijít 

zazpívat koledy, ochutnat 

vánočního punče, poklábosit se 

sousedy anebo s dětmi z bohaté 



sněhové nadílky vykutálet sněhuláky.  Věřte nebo ne, večerní tiché 

procházky po zasněžených Sudicích, kdy jste mohli s obdivem pozorovat 

vánoční atmosféru na každém kroku - věnečky, svícny, blikající hvězdičky a 

slyšet zimní ticho, bylo v dnešní uspěchané době doslova pohlazením po 

duši. 

          Hanka Tomášková 

Tříkrálové vinšování a koledování            

Nemálo z nás velice mile překvapilo, když v sobotu 8. ledna otevřel dveře a 

uslyšel: „My tři králové jdeme k Vám, štěstí zdraví přejeme vám. Štěstí, 

zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka…“  

To se vypravili šikovní koledníci po obci, za nevlídného počasí, s koledou na 

rtech a zapečetěnou pokladničkou s logem Charity ČR v ruce, aby pomohli 

přispět na dobrou věc.  Letošní Tříkrálová sbírka se konala již po 

jedenácté. Její výtěžek je tradičně určen především na pomoc lidem v 

nouzi. Děkujeme všem 

dětem, které se na akci 

podílely. 

 Pro připomenutí něco 

málo o smyslu Tříkrálové 

obchůzky. Byla konána s 

cílem malého přilepšení 

ve formě koledy, kterou 

koledníci získali. Průvod 

chodil od domu  

k domu, společně  

s domácími se modlili 

a zpívali. Při odchodu 

napsali nade dveře 

svěcenou křídou: K + M + B a příslušný letopočet. 

Byla to jména oněch tří králů. Časem se však objevil jiný výklad. Nápis v 

podobě: C + M + B prý mohl znamenat: „Christis mansionem benedicat“. 



Český překlad zní: „Kristus nechť požehná tento příbytek“. Smyslem 

obchůzky bylo opravdu požehnání všem domům a lidem, v současnosti se 

však objevují častěji většinou v podobě charitativních sbírek. 

Hanka Tomášková 

 

Jak jsme chodili s Tříkrálovou sbírkou 

Kasička pro Tříkrálovou sbírku byla již dva roky umístěna v obchodě a tak 

jsme se rozhodli, že uděláme tuto sbírku opravdovou, převlékneme se za 

tři krále a vyjdeme sbírat příspěvky dům od domu. 

Ze začátku jsme se báli, jaké budou reakce lidí a jestli vůbec budou chtít 

něco přispět. Ale i přes to a přes nepříznivé počasí jsme vyrazili. 

Začali jsme na návsi, kde jsme si vyzkoušeli reakce lidí, které často vídáme 

a zjistili jsme, že reakce jsou veselé a příjemné. 

Jelikož zpráva o tom, že budeme chodit, byla vyhlášena chvíli před tím, než 

jsme vyšli, spousta obyvatel na nás nebyla připravena. Ale i tak přispěli a 

někde nám dali i nějakou sladkost. Jen v pár domech, ve kterých se 

nechtěli lidé účastnit této akce, buďto neotevřeli nebo slušně řekli, že 

nemají zájem přispět. Ale jsme vděční, že se k nám tito lidé zachovali 

pěkně a jednoduše nás nevyhodili ze dveří. A přišlo i na legraci, když nám v 

jednom domě otevřeli dveře a my začali zpívat, tak obyvatelé domu 

nejdříve nevěřícně koukali a pak začali po domě shánět děti. Nebo když 

začal pán domu rychle hledat štafle, abychom mohli napsat nad vchod 

K+M+B 2011. Nakonec se vybralo celkem 7.876,- Kč. Za tuto částku jsme 

velmi vděční, protože lidé by si měli pomáhat! Děkujeme všem, kteří 

přispěli. 

Ještě bychom chtěli poděkovat slečně Petře Boháčkové, která tuto akci 

pod Charitou Blansko u nás zorganizovala. K poděkování se připojují i 

představitelé obce! 

Terezka Rajnochová, Anička Přibylová a Pepík Rajnoch 



Natáčení České televize v naší obci 

Jak jste si mnozí mohli všimnout, tak se u nás v obci natáčely v poslední 

době dvě reportáže. Jedna se týkala obecních kronik, kde jsme byli, 

jakožto obec, která nevedla 15 let kroniku, za tu špatnou stranu. Obec 

Chvalovice zase za tu vzornou stranu, která dostala za vedení kroniky v 

loňském roce ocenění. 

Podruhé se nám ozvala televize po týdnu, že chtějí do zpravodajství 

natočit problém s předáním obce, o kterém se doslechli. Nejdříve natočili 

rozhovor na obecním úřadě se starostkou obce a pak vyrazili do „terénu“, 

aby získali také názory obyvatel obce. Chtěli se zeptat i členů z minulého 

režimu, aby měli k dispozici reakce a názory druhé strany a tak jsme 

pracovníky televize nasměrovali a předali kontakty. Bohužel však neuspěli, 

buď reportérům nikdo neotevřel dveře, když zvonili, anebo nezvedali 

telefon. Členové bývalého vedení obce tím propásli jedinečnou příležitost 

obhájit své chování při odchodu z úřadu občanům obce a široké veřejnosti. 

Reportáže jsou dostupné na internetu v archívu České televize, nejsnazší 

cesta k jejich zhlédnutí je přes odkaz na webových stránkách obce. 

 

 

  



Cvičení žen a dívek 

Dne 3. 2. 2011 proběhlo v opravené sokolovně první cvičení v novodobé 

historii obce pod vedením paní Věry Bártové. Akce se zúčastnilo 15 žen  

a zdálo se, že konečně všichni pochopili situaci v naší obci, zejména to, že 

se může vše realizovat bez konfliktních situací. 

Ovšem opět jsme se spletli, problém nastal. Když cvičení skončilo a vše se 

zdálo být v naprostém pořádku, tak jsem k mému údivu zjistil, že horní 

mříže na galerii a dveře z galerie do chodby jsou zamknuté. Tento úkon 

provedla paní Viera Bártová. Když byla paní Bártová vyzvána, ať klíče 

odevzdá, odpověděla, že klíče nevydá proto, aby tam nechodily děti, že 

v dané oblasti sokolovny mají svoje věci (myšleno věci TJ Sokol Sudice). 

Ovšem tyto zmiňované věci mají již delší dobu uzamknuty v místnosti 

vedle chodby, takže toto místo je pro jiné osoby zcela nepřístupné.  

A kupodivu paní Bártová klíče nevydala ani po upozornění, že mříže 

včetně dveří nemohou být uzamčeny z bezpečnostního a zejména  

z protipožárního hlediska, jelikož tudy vedou únikové cesty. Na tuto 

argumentaci odpověděla, když „obecní úřad“ půjčuje klíče od sokolovny 

„jim“ (myslela asi sokolům), tak klíče od mříží a dveří zase bude půjčovat 

ona obecnímu úřadu. 

Nebýt této nepříjemné skutečnosti tak bylo vše v pořádku. 

Za komisi pro správu obecního majetku 

                                                                                                                        

Petr Špidlík 

Dětský karneval 19. 2. 2011 

Obecní úřad Sudice Vás všechny srdečně zve na „DĚTSKÝ KARNEVAL“ v 

sobotu 19. 2. 2011 od 15 hodin v místní sokolovně. 



Na děti zde budou čekat Šaškárny s.r.o. aneb Klauni z Balónkova jedou na 

karneval. Občerstvení bude zajištěno, vstupné je dobrovolné. Máte-li chuť 

podpořit karneval věcným darem do tomboly, sběrné místo je v místním 

obchodě. 

Předem děkujeme a těšíme se na Vaši účast a na všechny krásné masky! 

 

Tvůrčí dílny  

Během celého roku nás bude navštěvovat paní Blanka Matušková se svojí 

Všehodílnou. Vždy se naučíme něco nového. Čeká nás korálkování, plstění, 

pletení z pedigu a jiné. Materiál si budete moci zakoupit přímo od paní 

Blanky.  

První dílna proběhla v sobotu  

5. 2. 2011 na téma korálkování 

a další je domluvena na 5. 

března od 17 hodin na obecním 

úřadě. Tentokrát to bude 

pletení košíků z pedigu na 

dýnka. Každý si uplete vlastní 

košík z pedigu. Vhodné i pro 

seniory a děti od 7 let (podle 

šikovnosti). Pro mladší děti budou 

nachystané hračky a tvořící dílnička. 

 

Na všechny tvořivé se moc těšíme!!!  

 

Velikonoční dílna 

V letošním roce na jaře nás opět navštíví Schnaubeltovi se svojí 

Velikonoční dílnou, kde si můžete pod vedením paní Věry osvojit techniku 

zdobení vajíček voskem nebo prohlédnout jiné techniky zdobení. Součástí 

dílny bude i výstava. Takže, začněte vyfukovat vajíčka!!!  



 

Setkání seniorů 4. 3. 2011 

Při vánočním setkání na obecním úřadě bylo vysloveno přání 

na pravidelné setkávání našich starších občanů a občanek. Rádi 

poskytneme prostory obecního úřadu k těmto setkáním. Navrhujeme jako 

první setkání uspořádat v pátek 4. března 2011 od 15 hodin s tím, že si 

tam domluvíme další pravidelné termíny. Čaj i kávu vám rádi uvaříme, a 

pokud přinesete něco ze svého pekařského umění na ochutnání pro 

ostatní, tak předem děkujeme. 

 

Masopust 19. 3. 2011 

Obec Sudice oznamuje, že po mnohaleté odmlce se 19. března bude konat 

„tradiční“ SUDICKÝ MASOPUST. Masopustní průvod vyrazí v 9.00 hod ráno 

a bude se tlučením, zvoněním i hlaholem bujarým domáhati by do fortny 

či na zápraží vpuštěn byl. Za to osazenstvo domu toho odmění tancem, 

zpěvem, vtípky i taškařicemi všelikými. Slušnost pak velí chasu masopustní 

pohostiti, uctíti či obdarovati. Tradiční koblížky, koláčky, alkohol a jiné 

masopustníci hrdlem proženou, uzené i jiné maso na šavli nabodnou či 

medvědu dají. Darované platné mince však obci předají na akce kulturní 

pro drobotinu sudickou. 

Vše pak vyvrcholí ve 20 hodin večerním karnevalem pro dospělé (z lat. 

karni-vale...dát vale masu neboli sbohem maso) s živou hudbou kapely 

TRNÍ z Boskovic, na němž si můžete vyzkoušet tradiční masopustní tance – 

šátečkový, palicový, válení dýní i trenýrkový spojený se soutěží o 

nejkrásnější pánské nohy. Na závěr o hodině půlnoční si společně 

popláčeme při „POCHOVÁVÁNÍ BASY“ a pak už jen bude záležet na nás, do 

kdy udržíme kapelu na place. Tož na shledanou pod stolem! 

PS: Zájemci o účast na masopustním průvodu se vše potřebné dozví u 

nejfousatějšího sudičáka, nejlépe po setmění.      

Za organizační výbor Petr Rajnoch 



Přednáška o budování nacistické dálnice 

V poslední době probíhají po okolních obcích přednášky na téma vzniku 

nacistické dálnice Vídeň – Wroclav. Přesto, že přednášející v minulosti 

oslovili Sudice, tak nikdy neuspěli u vedení obce. Přitom Sudic se tato 

stavba za války dotýkala bezprostředně a je zde dostatek zájemců, kteří by 

si tuto přednášku rádi poslechli. Vstupné bývá dobrovolné. Chceme tedy 

osobně oslovit odborníka na tuto problematiku a domluvit přednášku k 

nám do zasedací místnosti na obecní úřad. Termín včas sdělíme. Všechny 

zájemce o tuto přednášku tímto srdečně zveme! 

 

Zmlazovací řez líp na Návsi 

V měsíci únoru budeme provádět zmlazovací řezy některých vybraných líp, 

které již svým vzrostlým stavem ohrožují budovy a občany. Dle §76, odst. 

1, písmeno a) zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny  je obecní 

úřad oprávněn rozhodovat o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo 

les v katastrálním území obce. V tomto případě nejde o kácení, ale o 

zmlazovací řezy a nepotřebujeme k těmto zásahům žádné povolení z 

životního prostředí Městského úřadu v Boskovicích. 

Příští rok budeme pokračovat v řezu dalších vzrostlých líp. V těchto dnech 

provádíme šetření zdravotního stavu jednotlivých stromů. Zažádali jsme o 

vypnutí elektrického vedení dne 25. 2. 2011 od 7 do 15 hodin z důvodu 

bezpečnosti při práci s plošinou, neboť některé stromy se nachází v těsné 

blízkosti elektrického vedení. 

Lípy dle obecní kroniky byly vysázeny v r. 1902, příští rok budou mít tedy 

krásných 110 let. A my jim přejeme, aby zde ještě minimálně dalších 110 

let s námi rostly a těšily se dobrému zdraví. 

 

 

 



 

Obecní knihovna 

Milí čtenáři i ne-čtenáři, 

rádi bychom Vám všem za naši 

knihovnu popřáli do roku 2011 jen samé krásné události. 

Jednou z nich by se mohla stát i návštěva naší knihovny, ve které 

plánujeme pro letošní rok plno novinek. Během měsíce ledna a února 

budeme pro děti zřizovat „hernu“, která bude otevřena vždy v návštěvních 

hodinách knihovny. Děti si můžou přijít pohrát, malovat, číst anebo 

poslechnout pohádku. Zváni jsou samozřejmě všichni, budeme se na Vás 

těšit.  

Dále pro Vás budeme po celý rok pořádat různé výtvarné dílny, na které 

vždy včas upozorníme. 

Další novinkou jsou webové stránky knihovny, které můžete navštívit na 

adrese www.sudice-bk.cz, oceníme Vaše nápady, dotazy i připomínky. 

Prosím ještě touto cestou všechny, kdo mají doma vyřazené hračky, hry 

nebo stavebnice a byli by ochotní je věnovat knihovně, ať je přinesou do 

knihovny nebo v úředních hodinách do kanceláře obce. Ušetříme tím 

finance na zakoupení knížek. Předem moc děkujeme! 

Na závěr ještě připomínám, že knihovna je pro Vás otevřena každý pátek 

od 18:00 do 19:00 hod. Po domluvě je možný i jiný čas Vaší návštěvy. 

Doufáme, že se budeme scházet často a v hojném počtu. 

Za všechny, kdo se na chodu knihovny podílejí, ještě jednou krásný rok. 

Vaše knihovnice Irena Černá 

Celé Česko čte dětem 

Dne 17. 2. 2011 si z Boskovické knihovny v rámci akce „CELÉ ČESKO ČTE 

DĚTEM“ připravili čtení pro děti, které se koná v naší obecní knihovně od 

16.30 hodin. Všichni, tedy čtenáři i ne-čtenáři, jsou srdečně zváni! 



Začneme citací ze zápisu schůze zastupitelstva konaného dne 8. 10. 2010, 

tedy jen týden před volbami. Ten kdo byl na této schůzi přítomen, ví, že 

většinu uvedeného textu tam pan Bárta neříkal. Zápisy si pan  

ing. Vítězslav Bárta upravoval dle sebe. Nicméně tento zápis bude 

zajímat převážnou část obyvatel obce. 

Citát ze zápisu: Je zřejmé, že kritici smlouvy (pozn. myšlena smlouva o 

podmínkách užívání sokolovny TJ Sokol) neznají obsah smlouvy darovací 

mezi ČOS a Obcí Sudice, tudíž by se měli s ním nejdříve seznámit. 

Sokolovna měla při výpůjčce zůstatkovou hodnotu přes 4 mil. Kč. Za tuto 

darovanou hodnotu chce ČOS protihodnotu a tou jsou následující 

podmínky. Sokolovna zůstane zachována pro sport a tělovýchovu, TJ Sokol 

Sudice bude mít v sokolovně garantováno užívání ve stanoveném 

minimálním rozsahu (upřesňuje smlouva), těchto práv se ani TJ Sokol 

nemůže vzdát. Tato klauzule je pojistkou proti tomu, kdyby se někdo 

pokusil „pomocí páté kolony v sokole“ ovládnout TJ Sokol (jak jsme tomu 

nyní svědky v případě obce) a práv se vzdát ve prospěch jiného subjektu 

nebo je zcela zrušit. Tato práva jsou nezcizitelná a bude je navždy mít 

organizace, která je registrovaná v ČOS a je její organizační jednotkou. Na 

tom se nedá nic změnit, protože pak by musela být podle ustanovení 

Smlouvy darovací vrácena sokolovna ČOS, potažmo TJ Sokol Sudice. To lze 

vyčíst z podmínek darování. Co se týká počtu členů TJ Sokol – ten vznikl za 

účelem záchrany sokolovny pro obec. Obec Sudice (s malým „o“) 

sokolovnu již vlastnicky ztratila a ČOS (kdyby v obci nevznikl Sokol) s ní 

mohla naložit podle svého uvážení, třeba prodat Vietnamcům jako tržnici 

nebo jako sklad (což už zde také bylo), anebo prodat Obci Sudice (s velkým 

„O“) za tržní cenu. Existence TJ Sokol Sudice (ČOS) a zejména jeho tlak na 

dohodu obce s ČSO nakonec vedl k tomu, že sokolovnu zdarma získala 

obec a ta je nyní ve stavu, kdy by si ji všichni chtěli přivlastnit. Bylo to sice 

za cenu nemalých nákladů, ale to nebyl problém TJ Sokol a ČOS. Sokolovnu 

si zdevastovali sami sudičtí občané a tak za to nyní museli platit. TJ Sokol 

má zatím 13 členů proto, že členy bude přijímat podle jejich zájmu až ve 

chvíli, kdy jim bude moci něco nabídnout. Za tímto účelem se pro začátek 



objednal stůl na stolní tenis a postupně, podle svých finančních možností, 

bude dokupovat ostatní sportovní a tělovýchovná zařízení. Konec citátu. 

Takže k vyjádření o ovládnutí. Dohady o pronajmutí nebo přenechání 

práv užívání sokolovny „pátou kolonou v sokole“ (tím je míněno všech 70 

zájemců? – a umí vůbec něco jiného starosta Sokola než stále urážet 

občany?) jiným osobám, jsou zcela scestné a senilní. Sokolovna totiž bude 

sloužit všem a to především občanům Sudic! 

Jestliže má obec financovat velké provozní náklady, tak nelze, aby ji 

využívala jen desítka vyvolených a ostatní se dožadovali vstupu od 

člověka, který pro rozvoj obce pro jistotu vymazal data z počítačů, jen aby 

co nejvíce omezil další chod obce a znepříjemnil fungování novým 

zastupitelům, který ve jménu uklidnění situace, abychom mohli žít jako 

jedna velká rodina, dal trestní oznámení na dobrovolnou složku hasičů 

obce a který ve jménu rozvoje sportovní a kulturní stránky TJ Sokol Sudice 

bude oddalovat co nejvíce přijetí nových členů z hromadné přihlášky a 

selektovat jednotlivé zájemce. Je tohle skutečně reprezentativní 

představitel TJ Sokol Sudice?  

Vize je taková, že v zimních obdobích bychom se domluvili a udělali rozpis 

využívání třeba od pátku do neděle. Někdo by si přišel zahrát florbal, jiný 

stolní tenis nebo by si přišli zacvičit dospělí s dětmi anebo třeba zacvičit 

ženy. Zkrátka tak, pokud se tam zatopí, aby bylo využití maximální. V 

současné době tvoříme rozpočet obce na tento rok a počítáme v něm, dle 

možností, s financemi na částečný nákup zařízení do sokolovny tak, aby 

mohla být využívána. 

A teď k vyjádření, že si sokolovnu zdevastovali sami občané a proto museli 

za ni zaplatit. Jsme přesvědčení, že to byl zase TJ Sokol, který pronajal 

sokolovnu Minervě a posléze na diskotéky. Nebo s ní snad disponovali 

sami lidé? Možná by stálo za to, aby se pamětníci k tomuto osočení všech 

sudických občanů v příštím čísle zpravodaje vyjádřili sami. Podněty 

občanů, které budou přínosem pro další rozvoj naší obce, samozřejmě 

uvítáme a uveřejníme! 



A jak to vypadá s našimi přihláškami do TJ Sokol Sudice? 

O přijetí má dle stanov ČOS rozhodovat výbor příslušné jednoty. V našem 

případě je to Ing. Vítězslav Bárta jako starosta, Luboš Špidlík ml. jednatel a 

Soňa Dufková jako hospodářka. Dne 14. 1. 2011 byl doručen Olze 

Dočkalové dopis, ve kterém se píše, že výbor rozhodl o přihláškách 

samostatně nerozhodovat a předložit je k rozhodnutí přímo valné 

hromadě, která se bude konat do konce března. Zvláštní, v okolních obcích 

nikde neměl výbor jednoty s přijetím nových zájemců do Sokola žádný 

problém, jen u nás si netroufá o jednotlivých přihláškách rozhodovat. V 

tomto případě, pokud budou na valné hromadě o jednotlivcích hlasovat 

všichni současní členové, tak každý, který pro někoho zvedne ruku proti 

přijetí, by měl veřejně říci, proč tak hlasoval a jeho důvod by měl být 

zapsán. 

Nezdá se Vám to zbytečné a příliš zdlouhavé? Vždyť kdyby dodržel 

Ing. Bárta. To, co psal v zápise, že budou přijímat dle zájmu občanů, tak 

nás s nadšením přijali hned v listopadu a nedodržovali striktně termín  

60 dní k vyjádření dle stanov ČOS a nevymlouvali se až na valnou 

hromadu! Vždyť i samotné příspěvky nových členů do TJ Sokol jsou 

finančním přínosem právě třeba na vybavení tělocvičným nářadím a tím 

budou mít hned co dalším zájemcům nabídnout. 

Listopad 2010 

Pan Kuchař Josef, č.p. 156, 60 let 

Paní Ambrozová Růžena, č.p. 97, 79 let  

Paní Přibylová Věra, č.p. 108, 80 let  

Paní Špidlíková Libuše, č.p. 40, 81 let 

Prosinec 2010 

Paní  Širůčková Jaroslava, č.p. 55, 60 let 

Paní Šmeralová Věra, č.p. 165, 60 let 



Pan  Kšica Josef, č.p. 149, 60 let 

Pan Kovář Josef, č.p.139, 72 let 

Pan Maršálek Josef, č.p. 91, 75 let 

Paní Vystavělová Irma, č.p. 14, 80 let 

Paní Přichystalová Květoslava, č.p. 81, 84 let 

Leden 2011 

Paní Mifková Milada, č.p.121, 72 let 

Paní Veselská Jarmila, č.p.138, 75 let 

Únor 2011 

Pan Dražil Jiří, č.p.131, 70 let 

Paní Staňková Jarmila, č.p.152, 73 let 

Paní Škaroupková Františka, č.p. 78, 73 let 

Březen 2011 

Paní Kšicová Dagmar, č.p.149, 60 let 

Paní Přichystalová Marie, č.p.81, 60 let 

Paní Roupová Jarmila, č.p.148, 70 let 

Paní  Brixová Františka, č.p. 96, 71 let 

Paní Širůčková Vlasta, č.p. 43, 72 let 

Našim milým oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně spokojenosti, 

rodinné pohody a stálý elán do dalších krásných let života. 

V lednu se nám narodila  první malá občanka naší obce v letošním roce, 

kterou je Emma Kralčáková č.p. 89. Vítáme tedy naši nejmenší mezi námi 

a přejeme jí do života hodně zdraví, lásky a radosti. 



Osobně přivítáme naše nejmenší a jejich rodiče během roku při Vítání 

občánků, které chceme po dlouhých letech v naší obci zase obnovit. 

Sudický obchod v novém - www.novaduha.cz 

Pravděpodobně již velká část z Vás zaregistrovala změny, které probíhají v 

prodejně potravin ve Vaší obci. Za touto změnou stojí firma Nová duha 

s.r.o., která kromě prodejny potravin v Sudicích již bezmála deset let 

provozuje další prodejny podobného zaměření - tedy obchody nabízející 

nejen potraviny či podobné spotřební zboží jako takové, ale i řadu dalších 

služeb, které mohou každému z Vás usnadnit život v mnoha ohledech - 

zajistíme Vám naložené maso na grilování s přáteli, připravíme exkluzivní 

dárkové koše či obložené mísy, zajistíme nadstandardní množství pečiva či 

uzenin a mnoho dalšího.  

Prodejna v Sudicích již v těchto dnech podstupuje radikální rekonstrukci, 

kterou bude v nejbližších dnech a týdnech následovat zásadní rozšíření 

sortimentu, který - jak doufáme - pokryje veškeré Vaše potřeby a 

především Vás zbaví nutnosti kamkoliv cestovat kvůli nákupu několika 

málo věcí.   

V následujících měsících se naprosto radikální rekonstrukce a 

restrukturalizace dočká taktéž restaurace sousedící s prodejnou potravin, 

čímž bychom chtěli nabídnout všem ze Sudic kvalitní a příjemnou možnost 

k posezení s přáteli v bezprostřední blízkosti domova, tedy především bez 

nutnosti kamkoliv cestovat.    

Velice se těšíme na naši vzájemnou spolupráci a doufáme, že Vás 

rekonstrukce a modernizace prodejny v Sudicích, stejně jako nadcházející 

úprava restaurace naplňuje stejným optimismem jako nás, firmu Nová 

duha s.r.o. 

Kolektiv firmy Nová duha s.r.o. 

 



Staré nálezy 

Dle úsudku odborníků osídlen byl zdejší 

kraj již před 6000 roky. Nasvědčují tomu 

vyorávané části popelnic, kamenné 

mlaty, sekyrky a zlomky ručních mlýnků, 

které se dosud často nacházejí při hlubší 

orbě na pozemcích, zvané „Padělky“. Na 

podzim r. 1926 nalezeno na „Padělku“ p. čís. 

1007 – 6 velkých kamenných mlatů, které jsou 

uloženy v museu v Brně. 

 

Z mladší doby bronzové nalezeny při stavbě dráhy na pozemcích „Pod 

lipníky“ bronzové nástroje. 

Kratší dějiny obce do světové války 1914 (výpis ze školní kroniky) 

Jméno osady vzniklo z vlastního jména Suda, jenž asi byl zakladatelem 

osady. Obec má ve znaku pole napříč břevnem rozdělené, nahoře pávím 

peřím ozdobené, dole vystínované a označené malou radlicí.  

Sudice jmenují se v listinách poprvé r. 1145, kdy premonstrátský klášter v 

Litomyšli zaměnil zde dvě pole s olomouckým knížetem Otou. R. 1274 

zaměnil opat kláštera Hradišťského ves Bohušín s příslušenstvím za Sudice 

(s Heřmanem z Letovic). V polovici XIV. století patřila ves pánům z 

Boskovic, neboť r. 1349 Jan z Boskovic upsal zboží své mezi jinými i Sudice, 

Kateřině, vdově po Arklebovi z Boskovic. R. 1376 píše se dle osady Martin 

ze Sudic, r. 1406 Václav Náhradek ze Sudic. Většina vsi náležela Tasovi z 

Boskovic a na Brandýse, který zde r. 1391 prodal Hareltovi z Kunštátu 5 

lánů, 5 menších usedlostí a dvůr. Ještě r. 1447 zpečovali se páni Kunštátští 

platili desátek klášteru minoritskému v Brně, z čehož lze souditi, že ves bez 

přestávky náležela k Boskovicím. R. 1450 přijal Vaněk Letovský zdejší dvůr 

od Jindřicha z Boskovic. O dvoře tom „Pastvisku“, činí se zmínka již r. 1371, 



kdy Oldřich z Boskovic popustil své manželce Zbyňce z Cimburka věno 

mimo jiné na Pastvisku. Od těchto dob dále zůstává dědina při panství 

boskovském.  

„Panina louka“ byla ode dávna majetkem panství boskovického. R. 1627 

dal Václav ze Zástřizl louku na užívání své manželce Alžbětě Eusebii z 

Pruskova. Tato paní brala z ní užitek do r. 1647. Proto název „Panina 

louka“.  Mlýn u dvora „Pastviska“ patřil Mikuláši Pexovi, od něhož jej  

r. 1627 koupil Václav ze Zástřizl. Dvůr dal vystavěti znova opodál a přidal k 

němu 1 nivku na „Pastvisku“ 7 měřic, 2 role u rybníka (19 lánů), roli 

Krajinu ve výměře 5 lánů a kus louky „Páně“. Také tento zcelený majetek 

dal na užívání své paní, po její smrti připadl opět k panství. Pozemky tyto r. 

1627 museli někteří, vzdělávajíce je dříve, obdělávati velkostatku a „více 

nic“. 

V archivu boskovském, odkud jsou tyto zprávy čteme k r. 1522 ještě tento 

záznam: „Martin Halama, starý fojt ze Sudic, loučku, kteráž leží při panské 

louce, kamením zasazená s strany jedné a druhou stranu Semič dělí, tu 

loučku ku špitálu boskovskému dává mocně na věčné časy, kterážto 

loučka jest byla skoupena od obyvatelů Vážanských, a plat se dávati má 

do špitála 15 gr, bílých, a nic víc „z té loučky platu přivodit nemají, a to na 

věčné časy tak ten plat trvati má na každý rok.“ 

Sedláci sudičtí robotovali na panském 3 dny týdně párem koní a 40 dní do 

roka pěšky, chalupníci 13 dní ročně pěšky. Výkup ze statku činil 600 – 800 

zl., u domkářů 15 – 20 zl. Chtěl-li se ženiti nemajetný, musel si nejdříve 

zajistiti byt u některého rolníka a za povolení svatby robotovati 13 dní. 

Před r. 1848 chtěli se rolníci vykoupiti a nabízeli velkostatku část obecních 

pozemků. Dva usedlíci však nesouhlasili, čímž vyjednávání prodlouženo do 

r. 1848, a tím majetek zůstal obci. 

Farou náležejí evangelíci do Vanovic, katolíci do Knínic. 

R. 1748 dávali odtud faráři desátek: 3 láníci po 45 snopech pšenice a ovsa, 

1 láník po 38 snopech pšenice, 9 láníků po 30 snopech pšenice, 5 půlláníků 



po 15 snopech pšenice, 2 půlláníci po 23 snopech pšenice. Někteří (počtem 

15) byli již ode dávna od dávek osvobozeni, snad že byli evangelíci. 

V době předtoleranční skrývali se jako v jiných osadách nynějšího 

evangelického sboru i v Sudicích tajní vyznavači evangelia. Vydání 

tolerančního patentu císařem Josefem II.  

R. 1781 (13. října) oznámeno veřejně ve všech kostelích (katolických) a na 

kancelářích. Tužba těch mnohých, aby aspoň veřejně byli trpěni, se splnila; 

nyní směli shoditi škrabošku pokryteckou a veřejně podle svých názorů 

náboženských Boha vyznávati a ctíti. Ovšem snadnou věcí nebyl odstup od 

církve římsko-katolické. Na vrchnostenských úřadech zřízeny komise, před 

nimiž jeden každý zvlášť své vyznání musil učiniti a jméno své udati. 

Komise ty záležely ze dvou duchovních a ze dvou světských členů. Přihlášky 

k přestupu dály se na jednotlivých panstvích. V Sudicích, patřících k 

panství boskovskému, přihlásilo se tehdy 28 rodin k církvi evangelické a to 

vesměs dle vyznání helvetského. Každý od církve římsko-katolické takovým 

způsobem odstouplý obdržel na příslušném vrchnostenském úřadě lístek 

propuštěcí, tzv. recepisse. Tyto lístky, vydávané na panství boskovském, 

zněly doslovně takto: 

Olomoucký kraj. Panství Boskovice. Sudice 

Nro 17. Franz Šperka z Helvetské neb Reformované Víry býti hlásí se s 

dušima čtyrma. Boskovice 21. ledna 1782. 

Janny Glas, direktor 

(Vyňato z dějin ev. ref. sboru vanovického od Boh. Mareše). 

 

 

 

Příště se dočtete např. o: starousedlých rodinách, stavbě sudické 

poštovny a vodovodu, založení Sboru dobrovolných hasičů, výstavbě 

silnice (náves – Pastvisko), a mnoho dalšího…. 


