
 

 

 

 
 

 

 

Vážení a milí občané Sudic, 

úvodem bych chtěla popřát všem pohodový rok 2015 a zejména pevné 
zdraví.  

Uběhl čtvrtý rok od doby, kdy jsme začali pracovat pro naši obec. Dnes, po 
nedávných komunálních volbách stojíme na prahu dalšího volebního období, 
kde prvořadým úkolem je navázání na započatou práci pro obec, která nám 
všem přinášela radost. 

 

A jaký byl rok 2014? Zase o něco náročnější z hlediska administrativy a 
kontrol, ale zato veselejší z pohledu splnění slibů daných Vám v roce 2010. 
Radost obyvatel poslední zrekonstruované části obce byla pro nás velkou 



odměnou. Děkovný dopis a milá oslava k otevření nově opravené „Dědiny“ 
nás přesvědčil, že naše úsilí má smysl.  

V dalším období se vynasnažíme využít nových dotací, jejichž podmínky se 
v roce 2014 teprve upřesňovaly a od tohoto roku čekáme první výzvy na 
žádosti. S dotační výpomocí plánujeme vybudování koupacího jezírka 
(současného nefunkčního koupaliště) a vybavení parku na Vohrazdech. 
V roce 2015 nás čeká hlavní úkol v podobě součinnosti při zpracování 
projektové dokumentace na rekonstrukci průtahu obce, kde obec při této 
akci nechá vybudovat chodník po jedné straně komunikace, tak aby byla 
zvýšena bezpečnost Vás všech. Jihomoravský kraj v roce 2014 provedl 
zpracování investičního záměru, kde se již vcelku podrobně plánoval chodník, 
parkovací zálivy i rozmístění autobusových zastávek a tento rok by měl 
proběhnout vyšší stupeň, tedy zpracování projektové dokumentace ke 
stavebnímu povolení celého průtahu obcí až po Vážanskou křižovatku. 

Do poloviny roku musíme také dokončit rekonstrukci obecního sadu Občiny, 
na jehož realizaci jsme obdrželi dotaci ze Státního fondu životního prostředí. 
Likvidace zarostlého dvouhektarového pozemku a jeho zkulturnění probíhá 
od začátku října a hlavní výsadba již nakoupených ovocných stromů 
proběhne ihned zjara. V obecním lese pokračujeme v dalších plánovaných 
těžbách a následných výsadbách, tak abychom plnili schválený hospodářský 
plán. Přes zimu také budeme provádět dle dohody s Povodím Moravy čištění 
břehových porostů kolem Kovářovského potoka od koupaliště až za dálnici k 
hranici katastru Knínice. Následovat bude prohloubení a odbahnění koryta, 
aby byl posílen tok potoka přes obec, který je v letních měsících 
nedostatečný. Zdání, že se v obci nyní nic neděje, může být tedy klamné, 
neboť jsme přesunuli své aktivity na nějakou dobu mimo obec, abychom 
zvelebili také naše okolí.  

Nadále se budeme věnovat kulturnímu a společenskému dění v obci, které 
rozšíříme i o některé další plánované aktivity.  

Jsme ze srdce rádi, že stále více obyvatel věnuje svůj čas, energii i dobré 
nápady, aby s dalšími přáteli společně zlepšovali život v obci. Roste počet 
těch, pro něž je normální starat se i o to, co přesahuje úzký zájem jejich 
rodiny a místo neustálé kritiky všeho a všude, přiloží sami ruku k dílu a 
napomáhají tak zvelebení své obce, aby byla dobrým místem k životu pro nás 
všechny. Díky Vaší aktivitě jsou Sudice v posledních letech velmi živou a akční 
vesničkou. 



Dovolte mi, poděkovat Vám všem, za sebe i kolegy zastupitele, za Vaši 
energii, přízeň a důvěru, kterou jste nám projevili nejen při říjnových 
komunálních volbách, ale také v celém minulém volebním období. Přeji nám 
všem, aby v tomto roce nás provázela radost, spokojenost a nechyběla nám 
odvaha a dobrá nálada pramenící z ušlechtilých lidských vlastností, na které 
v tomto zrychleném čase občas zapomínáme. 

                                   vaše Olga Dočkalová 

 

 

 

Schůze zastupitelstva 19. března 2014 

 Zastupitelstvo obce schválilo zařazení správního území obce do územní 
působnosti strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 
Boskovicko PLUS na období na 2014 – 2020 

 ZO schválilo zprávu o výsledku roční řádné inventarizace majetku, 
pohledávek a závazků se stavem k 31. 12. 2013 

 ZO schválilo zapracování finančních prostředků z let minulých do 
rozpočtu obce na rok 2014 a to ve výši 2.611.000,-Kč 

 ZO schválilo rozpočet obce Sudice na rok 2014 ve znění navrhovaného 
rozpočtu. Celkově je rozpočet navrhován s vyrovnanými příjmy a výdaji 
v celkové výši 9.189.400,-Kč. 

 ZO stanovilo v souladu s § 67, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů počet členů zastupitelstva pro následující volební 
období a to 9 členů 

 ZO schválilo peněžitý dar ČSV ZO Knínice u Boskovic na rok 2014 ve výši 
5.000,-Kč 
 
 
 
 

Schůze zastupitelstva 4. dubna 2014 

 ZO schválilo Smlouvu č. 11095386 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR ze dne 19. 3. 2014 
 



Schůze zastupitelstva 23. dubna 2014 

 ZO schválilo Smlouvu o dílo č. 9 – 0476A14  s firmou Porr a.s. na 
opravu místních komunikací v lokalitě Náves 

 ZO schválilo Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 
z obalů s firmou EKO-KOM, a.s. 

 ZO souhlasilo s umístěním sídla spolku TJ Sokol Sudice II. na adrese 
Sudice 164 

 ZO nesouhlasilo s umístěním sídla spolku TJ Sokol Sudice I. na adrese 
Sudice 113 

 Zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce provést příslušné právní 
kroky ve věci narovnání smlouvy darovací, která byla uzavřena mezi 
Českou obcí sokolskou a Obcí Sudice dne 21.6.2010 a do doby 
narovnání této smlouvy zastupitelstvo obce doporučilo vedení obce 
neakceptovat návrhy uvedené v dopise TJ Sokol Sudice I. ze dne 15. 
dubna 2014 
 

Schůze zastupitelstva 26. června 2014 

 ZO schválilo Závěrečný účet obce a účetní závěrku za rok 2013  
Schválená příjmová část rozpočtu činila 4.435.600,- Kč, skutečnost za 
rok 2013 byla 7.378.979,-Kč (166 % schváleného rozpočtu). Nárůst 
příjmů rozpočtu obce činily tržby z prodeje dřeva 2.200.000Kč a zvýšení 
rozpočtového určení daní. 
Schválená výdajová část rozpočtu byla ve výši 7.389.448,- Kč, skutečné 
plnění: 7.720.950,- Kč (104 % schváleného rozpočtu). Navýšení o 
náklady na těžbu dřeva v obecním lese 
 

Schůze zastupitelstva 24. září 2014 

 Zastupitelstvo obce osvědčilo v souladu s § 56 odst. 2) zákona č. 
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů, ve znění novel, že po rezignaci Ing. Vlastimila Bárty na mandát 
člena zastupitelstva obce se stal členem Zastupitelstva obce Sudice pan 
Josef Čech za volební stranu Českou stranu sociálně demokratickou 
dnem 18. 9. 2014 

 ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje č. 026389/14/OKH ve výši 250.000,-Kč a zároveň schválilo 

spoluúčast obce ve výši 200.000,-Kč na nákup hasičského zásahového 
vozidla 



 ZO schválilo smlouvu o dílo s firmou Ing. Jiří Mařák na realizaci projektu 
- Rekonstrukce obecního sadu 

 ZO schválilo pořízení nového územního plánu obce, projektantem arch. 
Martina Vávru a ustavilo starostku obce zastupitelem pro spolupráci s 
pořizovatelem (MěÚ Boskovice odbor výstavby a ÚP) 

 ZO schválilo poskytnutí peněžitého daru ve výši 50.000,-Kč Ing. Olze 
Dočkalové za získání více než 5 mil. Kč dotačních prostředků pro obec 

 
Ustavující schůze zastupitelstva 5. listopadu 2014 

 Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích 
určilo, že všechny funkce členů zastupitelstva obce budou neuvolněné 

 ZO zvolilo starostou obce Sudice paní Ing. Olgu Dočkalovou 

 ZO zvolilo místostarostou Josefa Roupu 

 ZO zvolilo předsedou finančního výboru Ing. Martina Lepku a členy  
Ing. Lucii Dokoupilovou a Ing. Martina Kováře 

 Zastupitelstvo obce Sudice volí předsedou kontrolního výboru pana  
Ing. Miroslava Hrdého a členy Tomáše Staňka a Petra Kováře 

 ZO ustanovilo do funkce pověřeného zástupce obce Sudice k jednání se 
Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko starostku 
obce Ing. Olgu Dočkalovou 

 ZO schválilo výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle 
prováděcího právního předpisu, kterým je nařízení vlády č. 37/2003 Sb., 
o odměnách za výkon funkce členům v zastupitelstvech. Zastupitelstvo 
stanovuje, že odměny budou valorizovány ve výši a termínech 
stanovených příslušným nařízením vlády ČR 

 ZO schválilo finanční dotaci ve výši do 2.000,-Kč pro děti nastupující 
poprvé do 1. třídy základní školy. Dotace může být čerpána na školní 
pomůcky a vybavení na základě předložení průkazných nákupních 
dokladů. Podmínkou k získání dotace je, že oba rodiče budou v době 
nástupu dítěte do školy hlášeni v obci Sudice k trvalému pobytu 

 ZO schválilo prodej traktorové sekačky značky BRILL s motorem HONDA 
GCV-530 OVERHEAD z majetku obce nejvyšší podané nabídce ve výši 
7 501,-Kč 

 ZO vzalo na vědomí zprávu s výsledky kontroly výkonu samostatné 
působnosti obce Sudice provedenou MV, odborem veřejné správy, 
dozoru a kontroly dne 17. 9. 2014 a zároveň schválilo nápravná 
opatření k odstranění a prevenci nedostatků zjištěných při kontrole a 



stanovilo osobou odpovědnou za nápravná opatření starostku obce. 
Nápravná opatření, která lze přijmout budou provedena do konce roku 
2014. 
 

Schůze zastupitelstva 26. listopadu 2014 

 ZO schválilo Smlouvu č. 14225906 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR. Jedná se o dotaci na realizaci projektu 
„Obnova krajinných struktur v obci Sudice – Sad Občiny“  

 ZO schválilo Dohodu o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy s městem 
Boskovice týkající se přestupkové agendy 

 ZO schválilo Smlouvu č. 027791/ 14/OKH  o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jmk pro rok 2014 k zajištění hasičské zásahové jednotky 
obce 
 

Schůze zastupitelstva 10. prosince 2014 

 ZO schválilo navržená pravidla rozpočtového provizoria obce Sudice na 
rok 2015 

 ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místních poplatcích 

 ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů 

 ZO schválilo vstup obce Sudice za člena Svazu měst a obcí ČR 

 ZO schválilo peněžitý dar ČSV ZO Knínice u Boskovic pro rok 2015 ve 
výši 5.000,-Kč a každému členu této organizace s trvalým bydlištěm 
v obci Sudice finanční dar ve výši 1.000,-Kč. 

 ZO schválilo úhradu od majitelů domů za nově vybudované dešťové 
přípojky v lokalitě náves. Paušální úhrada činí za 1m dešťové přípojky 
výši 1.200,-Kč. 
 

Schůze zastupitelstva 23. ledna 2015  
 ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů, která stanovuje poplatek za 
komunální odpad ve výši 510,-Kč /obyvatele/rok. 

 ZO schválilo zapracování finančních prostředků z let minulých do 
rozpočtu obce na rok 2015 a to ve výši 3 228 600,-Kč. Jedná se o částku 
uspořenou obcí za rok 2014 a jde o konečný zůstatek na běžném účtu 
obce k 31. 12. 2014. 



 ZO schválilo rozpočet obce Sudice na rok 2015. Celkově je rozpočet 
navrhován s vyrovnanými příjmy a výdaji v celkové výši 9 183 900,-Kč. 
Rozpočet je sestaven s důrazem na vytváření rezerv (navrhovaná 
částka je 4 700 000,-), a to vzhledem k plánované realizaci průtahu naší 
obcí a ostatním investicím s tím spojených. Především pak s výstavbou 
nových chodníků a parkovacích ploch, rekonstrukcí chodníků stávajících 
a v neposlední řadě s přeložkou k posílení dešťové kanalizace 
s vyústěním do ulice Škrkanka. 

 ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provedení stavby (nová 
kanalizační přípojka) mezi obcí Sudice a majiteli domu č.106 za 
podmínky, že bude původní kanalizace zaslepena dle požadavků  
Povodí Moravy, s.p  a dále souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrských sítí (dříve zřízení věcného břemene) po vydání 
platného stavebního povolení. Služebnost se zřídí za jednorázovou 
úhradu 500Kč při podpisu smlouvy.    

 ZO schválilo zadání územního plánu Sudice a uložilo starostce obce 
zabezpečit zpracování návrhu územního plánu Sudice. 

 ZO schválilo strategii rozvoje obce Sudice na období 2015-2020 

 ZO schválilo Provozní řád sokolovny  

 ZO schválilo Sazebník ukládaného odpadu velkoobjemového kontejneru 

 

 
Co se chystá v obci v roce 2015: 
7. února 2015   Hasičský bál ( SDH)  
28. února 2015    Masopustní průvod 
7. března 2015   Sudická sousedská zabíjačka ( SDH)  
7. března 2015    Dětský karneval (OÚ) 
15. dubna 2015  Mahenovo divadlo Brno - činohra 
30. dubna 2015  Pálení čarodějnic (SDH+OÚ)   
Květen    Výlet do ZOO (OÚ) – termín bude včas upřesněn  
13. června 2015  Soutěž mladých hasičů ( SDH) 
 
Poplatek za komunální odpad na rok 2015 
Celková částka na poplatníka za rok 2015 je 510,-Kč. Splatnost poplatku je 
do 31. 5. 2015. Po tomto termínu bude k poplatku připočítávána pokuta ve 
výši 100,-Kč za poplatníka.  



Jak platit:  
 
 Hotově na obecním úřadě v úředních hodinách – středa a pátek vždy od 

18 do 20 hodin. Žádáme občany, aby platby v hotovosti uskutečňovali 
nejlépe v období od 1. 3. do 31. 5. 2015 

  

 Bankovním převodem na číslo účtu 29623631/0100  
do poznámek uveďte své jméno, číslo domu, a pokud platíte za více 
osob, tak např. + 3os  
 

Poplatníkem jsou fyzické osoby, které mají v Sudicích hlášený pobyt a fyzické 
osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, dále 
majitelé nemovitostí (byt nebo rodinný dům), ve kterých není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba. 
 

Od poplatku se osvobozuje: 

a) dítě v roce, ve kterém se narodilo, 

b) každé třetí a další dítě ve věku do 18 let v rodině s více než 2 dětmi 

do 18 let věku. Na dítě, které dosáhne věku 18 let v průběhu roku, za 

který se poplatek platí, se již osvobození nevztahuje a do počtu dětí 

pro stanovení nároku na osvobození se nezapočítává. Pořadí 

sourozenců pro osvobození se určuje od nejstaršího z nich, 

c) fyzická osoba nad 80 let věku, a to od následujícího kalendářního 

roku po roce, ve kterém dosáhla věku 80 let, 

d) fyzická osoba hlášená k trvalému pobytu v sídle ohlašovny, tj. Sudice 

č. 164, která se v obci prokazatelně nezdržuje. 

 
 

Sazebník, kterým se stanovuje výše vybrané částky za uložení odpadu 
do velkoobjemového kontejneru 

Z důvodu zvyšování nákladů na odvoz velkoobjemového kontejneru a 
osvědčené praxe jiných obcí, jsme přistoupili ke zpoplatnění většího množství 
ukládaného odpadu. Pokud budete chtít uložit do velkoobjemového 
kontejneru např. nábytek nebo sedací soupravy, budeme striktně vyžadovat 
jejich demontovaný nebo rozložený stav. Chceme tímto opatřením předejít 



kritice, kdy si někteří lidé stěžují, že za celý rok do kontejneru nic neodnesli, 
zatímco jiní třeba vyklidili celou půdu. 

 

Netříděný komunální odpad odpovídající množství: 

 igelitový pytel nebo popelnice, objem kolem 120l  
- 1 kus zdarma,  
- každý další 10,- Kč 

 přívěsný vozík za osobní automobil malý 50,-Kč 

 přívěsný vozík za osobní automobil velký 100,-Kč 
 

Nábytek: 

 dle hmotnosti a objemu – do velikosti malého přívěsného vozíku   
20 – 30,-Kč 

 dle hmotnosti a objemu – do velikosti velkého přívěsného vozíku 50,-Kč 
Pouze v rozloženém nebo demontovaném stavu! 

Stavební a ostatní odpad: 

 přívěsný vozík za osobní automobil malý 50,-Kč 

 přívěsný vozík za osobní automobil velký 100,-Kč a více dle hmotnosti 
 

Sazebník je platný od 24. 1. 2015 

Velkoobjemový kontejner je zimním období otevřen v době od 7. března  
a dále každých 14 dní v sobotu  9-10 hodin (v týdnu, kdy se vyváží popelnice) 

 

Sběr bioodpadů a kovů od roku 2015 
Přijatá novela zákona o odpadech zavedla v tomto roce v obcích povinné 
třídění biologicky rozložitelných odpadů a kovů. Pro sběr drobného kovového 
odpadu jsme zavedli dvě sběrné nádoby, které jsou označeny „DROBNÝ 
KOVOVÝ ODPAD“. Nádoby jsou umístěny u OÚ a u horní zastávky. Patří sem 
drobný kovový odpad z provozu domácností - kovová víčka, konzervy, hrnce, 
plechovky, spreje, dráty a jiný drobný odpad. Sběr větších kovových odpadů 
budou nadále zajišťovat dobrovolní hasiči obce. V případě biologického 
odpadu vzniká tato povinnost obce od 1. dubna do 30. října kalendářního 
roku. Od dubna bude přidán na tento odpad plastový kontejner u OÚ. 



Vzhledem ke skutečnosti, že se nacházíme na vesnici a většina z Vás 
disponuje zahrádkami, tak apelujeme na obyvatele, aby pokud možno co 
nejvíce biologického odpadu kompostovali. Zabráníte tak navyšování 
poplatků za komunální odpad, neboť především u biologického odpadu lze 
očekávat zvýšené náklady na svozy. 
 
SMS InfoKanál obce 
V letních měsících jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje 
zasílání hlášení místního rozhlasu a důležitých informací na zaregistrovaná 
čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS). Systém 
se setkal s velkým ohlasem a ti co jej využívají, tak si jej chválí především 
proto, že díky zprávám vědí co se v obci děje, i když zrovna nejsou přítomni. 
Ke konci roku 2014 máme zaregistrovaných 98 uživatelů.  
Po hlášení místním rozhlasem zpravidla hned rozesíláme text ve zkrácené 
formě. Pokud se stane např. porucha vodovodu a vodárny nám to oznámí 
v době, kdy jsme všichni v práci, tak se budeme snažit ihned zaslat zprávu. 
 
Pro občany, kteří se ještě nestihli přihlásit, je stále možnost se zaregistrovat 
několika způsoby: 
 

1) Přes SMS zprávu na tel č. 736 301 599 – text zprávy: 
IKmezeraSUDICEmezeraREGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENI 

mezeraSUDICEmezeraCISLOPOPISNE 

2) Osobně na obecním úřadě 

3) Žádostí o registraci vašeho tel. čísla do infokanálu obce, s uvedením 

jména, bydliště a tel. čísla na mail: sudice@sudice-bk.cz 

 
Hospodaření v obecním lese v roce 2014 
Těžbu v roce 2014 jsme zahájili v únoru, kdy jsme začali těžit pouze borovici 
ve svahu v porostu starém 120 let. Ponecháním listnatých stromů jsme tento 
exponovaný svah nemuseli zalesňovat a porost se skvěle zatáhl a zazelenal. 
Úklid větví a těžebních zbytků v tomto náročném svahu zajišťovali zájemci o 
palivo a po celý rok také pan Kaderka s rodinou a pan Kohoutek. Moc jim 
děkujeme, protože odvedli výbornou práci v náročném svahu, kde nebylo 
možné pálení klestu. 
Celkem jsme vytěžili 443m3 borovice a utržili za prodej 590.300,-Kč. 



Další těžba probíhala v měsíci srpnu, tentokrát v řídkém 115 let starém 
modřínovém porostu, kde převládala především metr vysoká tráva. Zde se 
vytěžilo 284m3 a dřevo se prodalo za 573.600,-Kč. Vyšší cena při menším 
množství vytěženého dřeva je způsobena druhovou skladbou. Zatímco 
borovice nikdy nebyla příliš ceněna (v průměru 1.300,-Kč/m3), tak smrk i 
modřín je stále hospodářskou dřevinou a je po nich poptávka. Modřín, který 
jsme prodali přímo do Rakouska, tak jsme zpeněžili za 2.530,-Kč za 1m3. 
Smrk se pohybuje v průměru 1.800,-Kč/m3. Záleží samo sebou na kvalitě, na 
lokalitě i na tom, jak porost moc trpí hnilobou, což v našich nízkých polohách 
je standardní jev. 
 
 

 
 
Po této těžbě nás čekalo ještě frézování paseky, neboť hustý travní porost 
pod těženými stromy by byl na překážku při výsadbě a také při ujímání 
nových sazenic. Lesní fréza také dokáže rozdrtit klest po těžbě a tím zachová 
biologickou složku v půdě. Paseku jsme stihli ještě na podzim částečně 
zalesnit 2.500ks smrkovými sazenicemi. 
 
A nyní pár celkových čísel z hospodaření v obecním lese 
Dle lesního hospodářského plánu (na roky 2010-2020) bychom měli těžit v 
průměru 1000m3 za rok. Do konce roku 2014 máme v obecním lese vytěženo 
celkem 2.930 m3 (podle plánu by to mohlo být 4.000m3). Celkové tržby byly 
4.734.000,-Kč. Všichni těžaři od začátku r. 2011 u nás mají a měli standardní 
cenu za těžbu a přiblížení dřeva 300,-Kč za 1m3 (pozn. zpravodaje pro toho, 
který se s obcí nyní soudí za nemajetkovou újmu, protože měl podezření, že 
těží kamarádi paní starostky za nehorázné ceny). Celkem bylo prodáno 
1.280m3 do Rakouska a 1650m3 českým odběratelům, což znamená, že 



kvalitní kulatina odchází bez zprostředkovatelů přímo k rakouským 
odběratelům. Pohledávky za nezaplacené faktury obec neeviduje, vše máme 
zaplaceno. 
Vysázeno bylo od r. 2011 celkem 16.200 ks lesních sazenic (smrk 11.100Ks, 
borovice 4.100Ks, jedle 500ks, modřín 500ks). 
 

 

 

 



Cena vodného a stočného na rok 2015 
Předsednictvo Svazku VaK Blansko schválilo na svém zasedání dne  
1. 12. 2014 cenu vodného a stočného od 1. 1. 2015 v obcích, městech  
a městysech Svazku ve výši 90,77 Kč vč. 15% DPH (78,93 Kč bez DPH) za  
1 000l pitné vody a odpadní vody. 
Porovnání ceny za 1.000 litrů pitné vody a odpadní vody v roce 2014 a 2015 v 
cenách včetně DPH: 
 

  

 Cena s 15% 

DPH 2014 /Kč/  
 

 

 Cena s 15% 

DPH 2015 /Kč/  
 

 

 Rozdíl 

/Kč/ 

2015/2014  
 

 

 Nárůst 

(%)  
 

 

vodné      
 

43,58 44,39 0,81 1,86 

 

stočné      
 

46,38 46,38 0,00 0,00 

 vodné+stočné  

 

89,96 90,77 0,81 0,90 

 
Úprava ceny představuje pro čtyřčlennou rodinu, která spotřebuje 120 m3 za 
rok (průměrná spotřeba na okrese Blansko), zvýšení o 97,20 Kč ročně, tj. v 
průměru o 8,10 Kč měsíčně, je-li fakturováno vodné i stočné.  
V případě fakturace pouze vodného dochází taktéž k nárůstu o 97,20 Kč 
ročně (tj. 8,10 Kč za měsíc). 
    

Výzva ke sběru nepotřebných hraček pro děti 
Prosíme obyvatele, kde mají již nepotřebné a vyřazené hračky, zda by je 
nevěnovali obecnímu úřadu. Chtěli bychom touto cestou doplnit dětský 
koutek, který využívají především děti našich maminek při tvořivých dílnách. 
Děkujeme předem i za radost malých návštěvníků obecního úřadu! 
 
Jak jsme na tom s STB! 
Otiskujeme lustrační osvědčení pana Boháčka, o které si zažádal u 
ministerstva vnitra ČR (pozn. zažádal v době, kdy s negativním osvědčením 
můžete dělat klidně i ministra). Je určeno jistým lidem v obci včetně jeho 
spolužáka, aby si tento dokument dobře prohlédli. A pak je určen Vám všem, 
abyste se přesvědčili, že mezi námi žijí stále lidé, kteří se neštítí ani 
natolik hnusné a závažné lži, kdy o p. Boháčkovi prohlašují, že byl 
spolupracovníkem STB a nestydí se psát, že „všechny svoje tvrzení mohou 
samozřejmě doložit“. Doložte tedy vytvořený dokument vaším 
administrátorem, ať se všichni pobavíme a pokud budete chtít vidět originál 



lustračního osvědčení, obraťte se na obecní úřad. S radostí Vám jej 
předložíme k nahlédnutí! 
 
 

 

 



 
Dne 26. září 2014 na schůzi zastupitelstva obce bylo zastupitelstvem 
schváleno pořízení nového územního plánu obce. 
Současné územní plány schválené před 1. 1. 2007, což je i náš případ, 
pozbývají do 31. 12. 2020 platnost. Pokud nebude mít obec nový ÚP, bude 
platit pouze intravilán obce z roku 1966 a tam bude možné realizovat stavby 
uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona. Než tedy provádět úpravy podle 
nového platného stavebního zákona pomocí aktualizace stávajícího ÚP, je 
schůdnější variantou pořízení zcela nového územního plánu obce. 

V začátku roku 2015 bude možné požádat Jihomoravský kraj o dotaci na 
zpracování územního plánu. Chtěli jsme využít této možnosti, kdy kraj 
přispívá 50% na náklady, což v našem případě činí dotaci kolem 80. tis Kč, 
neboť v příštích letech budou dotace na územní plány již omezené nebo 
žádné. 
 
Zadání nového územního plánu a připomínky našich obyvatel. 
Do zadání ÚP jsme dali územní rezervu R43 a 43 obyvatel naší obce 
podepsalo dokument s připomínkami k návrhu zadání územního plánu. 
Mnozí z Vás, kterých jsme se ptali, ani neví, co vlastně podepsali. Stačilo jim, 
že místní obyvatelka prohlásila, že je to proti výstavbě R43 (přitom o žádné 
výstavbě není v plánu řeč) a pro obec (z čehož usuzovali, že dotyčná 
zastupuje vedení obce). Ovšem to je omyl! Daná osoba je ovlivněna skupinou 
lidí mimo naši obec, kteří jdou za každou cenu proti R43 a nestydí se 
zasahovat i do organizace a samosprávy obcí (už nám to převedli při změně 
ÚP č. 1, kde se jednalo „pouze“ o park na Vohrazdech a tím jsme přišli o 
poslední dotace v minulém dotačním období na zpevněné cesty v parku). Tito 
lidé také stále dokola píší stejné texty a nechávají je neznalým lidem 
podepisovat. Jejich motivací není prospěch naší obce, ale jejich vlastní, 
protože v předmětných koridorech mají svoje vlastní majetky. 
 
Vaše připomínky se týkaly územní rezervy pro koridor R 43, kde jste 
napadali, že v Politice územního rozvoje ČR (tzv. PÚR) není specifikace přes 
naši obec, je tam jen obecné vymezení R43 „Brno–Svitavy/Moravská 
Třebová„. Není tedy rozhodnuto, zda R43 má vést na Svitavy nebo na 
Moravskou Třebovou. Dále jste napadali, že dokud nemá Jihomoravský kraj 
oporu v krajské územně plánovací dokumentaci, tzv. Zásadách územního 



rozvoje (ZÚR JMK), které byly zrušeny rozsudkem Nejvyššího správního soudu 
a do schválení nových  ZÚR nelze projednávat v ÚP obcí trasu nadmístní  
komunikace – R43. 
 
Odpověď k vypořádání s připomínkami: 
Dle Politiky územního rozvoje ČR 2008 je R43  součástí transevropské silniční 
sítě Ten-T. Tato skutečnost bude doplněna do zadání ÚP Sudice. R 43 byla 
v návrhu zadání a je i v tomto zadání vedena jako rezerva. Pouhým 
vymezením rezervy v ÚP nelze na této ploše záměr zrealizovat. Rezerva je 
vymezena s cílem prověřit možnosti budoucího využití, tedy se jedná jen o 
blokování území, jsou zde zakázány změny v území, které by mohly 
stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit (pozn. zpravodaje – v rezervě 

jsou zakázány např. stavby nemovitostí, stávající využití např. pro zemědělskou výrobu 

je nedotčené).  Potřebná opatření pro ochranu veřejného zdraví mohou být 
stanovena až ve vztahu k navrženým technickým opatřením v době další 
přípravy stavby. 
 
Politika územního rozvoje ČR 2008 má oporu v zákoně č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.  

V Politice územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR 2008) je ve čl. 121 vymezen 
koridor kapacitní silnice R43 Brno – Svitavy/Moravská Třebová. Z kap. 5 
Koridory a plochy dopravní infrastruktury vyplývá úkol zajistit pro něj 
územní ochranu (případně) územní rezervou, a to ve smyslu čl. 80 – Úkoly 
územního plánování. Územní rezervou se rozumí plocha nebo koridor, jehož 
potřebu a plošné nároky pro stanovené využití je nutno prověřit.  

Vedle PÚR ČR 2008 jsou neopomenutelným podkladem pro zpracování ÚP 
Územně analytické podklady (ÚAP) obce s rozšířenou působností (Boskovice) 
a ÚAP Jihomoravského kraje, které obsahují varianty koridoru R43. Vzhledem 
ke zrušení ZÚR JMK není rozhodnuto o výběru varianty koridoru pro R43, je 
proto nutné zajistit územní ochranu pro varianty do doby výsledného 
rozhodnutí o nich, které bude učiněno v rámci pořizování nových ZÚR JMK. 
Projektant ÚP musí v podrobnosti územního plánu prověřit, zda není 
v řešeném území konkrétní věcný problém, který by bránil vedení koridoru 
R43, v případě, že se takový problém neprokáže, má za úkol v ÚP zajistit 
územní ochranu koridoru pro silnici R43 (formou rezervy pro dopravní účely). 
Vymezená rezerva pro tento koridor by měla mít takové parametry, aby 
v jejím rámci bylo v budoucnu možné umístit trasu R43. 



Co z toho vyplývá? - Že máme dvě možnosti. 
Ta první znamená stále vykřikovat „NECHCEME A VŠE SABOTOVAT“, ale také 
nemůžeme očekávat jakoukoliv spolupráci s krajem (ať už v dotacích nebo 
kolem průtahu apod.) a akorát nám budou obce, kde pracují i naši občané 
předhazovat, že brzdíme rozvoj a zaměstnanost i svých obyvatel. Protože 
okolní obce mají R 43, ve svých územních plánech, nejen v územní rezervě, 
ale také již další fázi v návrhovém koridoru. Když to však vezmeme do 
důsledku, pokud bude R43 vyhovovat, tak ji zde stát stejně jednou prosadí a 
jedna malá obec nezmůže nic. 
Druhou variantou je, že v novém územním plánu bude územní rezerva pro 
R43, která nebude zasahovat do obce (tak, jak je tomu v současném, 
platném ÚP), ale bude od současného tělesa Hitlerovy dálnice od obce dál do 
polí a my budeme komunikovat, vyjednávat a spolupracovat s krajem i 
dalšími úřady. 
 
Ještě se nabízí třetí varianta. Nedělat nic, sedět a čekat. Čekat, jak to celé 
dopadne, ale pak se vystavujeme riziku, že v r. 2020 nebude územní plán, 
nebudou už dotace na jeho zpracování a hlavně nebude nejspíš žádný další 
rozvoj obce. 
 
Sami vidíte, že problematika není jednoduchá a širší vztahy obce s dalšími 
orgány jsou složité, ale pro život obce nezbytné. Preferujeme v tomto případě 
vzájemnou komunikaci, protože proti proudu se do nekonečna plavat nedá a 
cena může být pak velmi vysoká. 
Proto apelujeme na naše obyvatele, než něco v budoucnu, ohledně nového 
územního plánu podepíší („pro dobro obce“), aby si nejdříve problematiku 
nechali podrobně vysvětlit a přišli za námi. Rádi vysvětlíme osobně, nebo 
pokud Vás bude více, svoláme schůzku obyvatel s odborníky. 
 
 

Strategie rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, 
zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, který v časovém horizontu 
vytyčuje základní rozvojovou strategii obce. Zastupitelstvo obce schválilo 
tento dokument na svém čtvrtém zasedání dne 23. 1. 2015. Zaměřuje se na 
to, aby obec mobilizovala a co nejefektivněji využívala všechny vlastní zdroje 
a včas a správně reagovala na změny v okolním prostředí. 



Obec bude mít možnost získat dotace a granty na rozvoj kvality života ve 
svém území v dalším dotačním období v letech 2015 - 2020.  Proto důležitým 
krokem, který vyžaduje také EU, je mít podloženu danou aktivitu 
prostřednictvím tohoto strategického dokumentu. 
Celé znění dokumentu je součástí webových stránek obce.  
 
Shrnutí výsledků dosavadní realizace Strategie rozvoje 
 obce 2010 – 2014 
 

Z akcí pro zlepšení občanské vybavenosti: 
2011 Sokolovna – nákup vybavení- stoly a židle 
2012 První etapa opravy místních komunikací „ Tř. Vítězství“ včetně nových  
          chodníků - délka komunikace 270m 
2012 Rekonstrukce dvou čekáren pro hromadnou dopravu 
2012 Veřejné osvětlení – dobudování osvětlení v obci dle pasportizace 
2012 Oprava schodů do ulice Škrkanka 
2013 Druhá etapa opravy místních komunikací „ Habeš“ včetně nových   
          chodníků v délce 160m + „ Kopeček Mlíčák“ délka 60m 
2013 Výletiště za sokolovnou – montáž a nátěr dřevěného bednění  
          venkovního pódia 
2013 Sokolovna – nové kuchyňské vybavení vč. nábytku  
2014 Třetí etapa opravy místních komunikací „ na Návsi“ –  
          u pomníku a u vodárny 
 
Z akcí na úpravu veřejného prostranství:   
2012 Vybudování dětského hřiště na Rybnisku 
2012 Vybudování Lanové sestavy pro děti v parku na Návsi 
2012 Nákup a instalace nových laviček a odpadkových košů 
2012 Zřízení nového stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad u OÚ 
2012 Nově upravené plochy stávajících stanovišť pro kontejnery na tříděný  
          odpad  
2012 Víceúčelové hřiště – nátěr bednění, nákup sítí do branek 
 
Z akcí péče o veřejnou zeleň: 
2011 Revitalizační ořez líp na Návsi        
2012 Dosadba nových vzrostlých a ovocných stromů kolem hřiště za   
          sokolovnou 
2012 Odstranění odumřelých líp a nová výsadba v parku na návsi 



2012 Parkové úpravy a nová výsadba v lokalitě u koupaliště 
2012 Výsadba aleje švestek podél silnice před vjezdem do obce 
2013 Realizace Parku na Vohrazdech – výsadba zeleně, ovocného sadu,  
          habrového bludiště, zatravnění 
2013 Dosadba nových vzrostlých stromů v lokalitě Rybnisko 
2014 Zahájení rekonstrukce obecního sadu Občiny 
 
Z ostatních akcí bylo provedeno: 
2012 Oprava plynové přípojky do budovy sokolovny 
2013 Oprava kanalizace v sokolovně 
2013 OÚ – zbudování klubovny a technického zázemí 
2013 Nákup víceúčelového traktoru Kubota na údržbu zeleně 
2013 Nátěr oplocení kolem OÚ 
2014 OÚ - Oprava odsávání větrání na sociálních zařízeních,   
          rekonstrukce zateplení stropů 
 
Akce osvětové, kulturní a společenské: 

1) Obnovení kulturních tradic pořádaných obecním úřadem – mikulášská 
nadílka, zpívání pod vánočním stromem, masopust, karneval pro děti, 
dětský den, lampiónový průvod 

2) Pořádání zájezdu pro děti i dospělé do zoologických zahrad 
3) Obecní knihovna -  zajištění počítačového vybavení, nákup nových knih 
4) Akce pořádané společenskými složkami -  soutěž mladých hasičů, 

soutěž o Pohár SDH Sudice, sousedská zabíjačka, pálení čarodějnic, 
pořádání letních zábav 

5) Vydávání občasníku Sudický zpravodaj 
6) Vítání nových občánků obce do života, jednorázová dotace na nově 

narozené děti 
 

Program Strategie rozvoje obce na období 2015 – 2020  
 
4.1. Osvětové, kulturní a společenské akce  
 
4.1.1. vydávání místního zpravodaje „Sudický zpravodaj“ 
 současný stav: občasník vydáván od r. 2010 
 konečný stav: pokračování v této činnosti 
 termín realizace: průběžně 
 výdaje:  10.000,-Kč/ rok 
 financování:  vlastní zdroje 



 
4.1.2. udržování místních tradic a setkávání s občany  
 současný stav: zpívání pod vánočním stromem  
    masopust  
    tvořivé dílny 
    setkávání seniorů    
 konečný stav: pokračování v této činnosti 
 termín realizace: průběžně 
 výdaje:  20.000,-Kč/ rok 
 financování:  vlastní zdroje 
 
4.1.3. práce s dětmi  
 současný stav: mikulášská nadílka  
    karneval pro děti  
    dětský den  
    lampiónový průvod 
    zájezd do ZOO 
    přírodovědný kroužek pro děti 
 konečný stav: pokračování v této činnosti 
 termín realizace: průběžně 
 výdaje:  50.000,-Kč/rok 
 financování:  vlastní zdroje 
 
4.1.4. kulturní, osvětová činnost a společenské akce  
 současný stav: vítání občánků 
    hasičský ples 
    pořádání odborných přednášek 
    sjezd rodáků 
    pouťové odpoledne 
    vánoční zpívání koled 
 konečný stav:  pokračování v této činnosti, rozšíření o zájezdy dle zájmu  
    občanů (divadla, památky) 
 termín realizace: průběžně 
 výdaje:  50.000,-Kč/rok 
 financování:  vlastní zdroje 
 
 
4.1.5. místní lidová knihovna  
 současný stav: provoz knihovny, doplňování knižního fondu 
 konečný stav: pokračování v této činnosti 
 termín realizace: průběžně 
 výdaje:  30.000,-Kč/rok 
 financování:  vlastní zdroje 
 



4.1.6. sportovní činnost  
 současný stav: floorbal, malá kopaná, soutěžní družstvo mladých hasičů 
 konečný stav: podpora obce při soutěžích, věcné dary, profinancování   
    dresů 
 termín realizace: průběžně 
 výdaje:  20.000,-Kč/ rok 
 financování:  vlastní zdroje 
 
4.1.7. hasiči  
 současný stav: zajištění požární ochrany obce  
    osvětová, preventivní a výchovná činnost  
    činnost zásahové jednotky  
    činnost kroužku mladých hasičů  
    soutěže v požárním sportu, obnova vozového parku 
 konečný stav:  pokračování v této činnosti  
 termín realizace:  průběžně  
 výdaje:   70.000,- Kč/ rok     
 financování:  vlastní zdroje + dotace Jmk 
 
4.2. Veřejná prostranství, občanská vybavenost a technická infrastruktura  
 
4.2.1. kanalizace 
 současný stav: projekt na přetrubnění od č. 108 do kanalizace Smoška,   
  havarijní stav kanalizace od obchodu po Náves – projekt,    
 stavební povolení 
 konečný stav: vybudování nové kanalizace od č. 108 do kanalizace   
   Smoška, rekonstrukce kanalizace od obchodu po Náves 
 termín realizace: 2016 - 2017 
 výdaje:  10.000.000,-Kč (2.500.000,-Kč spoluúčast obce) 
 financování:  Svazek VaK, vlastní zdroje 
  
4.2.2 vodovod  
 současný stav: vodovod vybudován v celé obci, chybějící vodovod v lokalitě  
   u Luňáčků  
 konečný stav: dobudování vodovodu nebo příspěvek na prohloubení   
   studní pro sudické občany u Luňáčků 
 termín realizace: 2015 -2016 
 výdaje:  100.000,- - 250.000,-Kč 
 financování:  vlastní zdroje 
 
4.2.3. veřejné osvětlení 
 současný stav: veřejné osvětlení vybudováno v celé obci 
 konečný stav: LED osvětlení, nové sloupy společně s rekonstrukcí   
    elektrické sítě obce 



 termín realizace: 2016 - 2017 
 výdaje:  1.500.000,-Kč  
 financování:  vlastní zdroje, dotace 
  
4.2.4. chodníky  
 současný stav: nové chodníky jsou v ulicích Habeš a tř. Vítězství, staré   
    chodníky jsou na Návsi a spojka mezi průtahem a  Škrkankou 

konečný stav: obnova starých chodníků, v případě rekonstrukce průtahu  
    obcí dobudovat chodník po jedné straně podél státní silnice
 termín realizace: 2016-2018 

 výdaje:  2.600.000,-Kč 
 financování:  vlastní zdroje, dotace 
 
4.2.5. místní komunikace 
 současný stav: postupně byly realizovány opravy místních komunikací 
 konečný stav: průběžné opravy dříve vybudovaných místních komunikací,  
   jejichž současný stav to již vyžaduje 
 termín realizace: 2015 -2020 
 výdaje:  250.000,-Kč 
 financování:  vlastní zdroje 
   
4.2.6 dětské hřiště a víceúčelové hřiště  
 současný stav: nově vybudované dětské hřiště v parku a na Rybnisku,   
   starý kolotoč, údržba víceúčelového hřiště 
 konečný stav: pravidelná údržba, nátěry 
 termín realizace: průběžně 
 výdaje:  10.000,-Kč/ rok 
 financování:  vlastní zdroje 
 
4.2.7. tematický park na Vohrazdech  
 současný stav: nově vysázená zeleň, ovocný sad, zatravnění plochy  
 konečný stav: dobudování mobiliáře parku – dětská hřiště, zpevněné   
   cesty, ohniště s posezením, hřiště na pétanque, altánek,    
 vodní prvky, lavičky 
 termín realizace: 2016 - 2020 
 výdaje:  2.000.000,-Kč 
 financování:  dle možností dotace + vlastní zdroje 
 
4.2.8. sušárna ovoce, mobilní moštárna 
 současný stav:  
 konečný stav: vybudování dřevěné sušárny ovoce v areálu parku Vohrazda  
    dle projektu starých sušáren ovoce 
 termín realizace: 2015 - 2016 
 výdaje:  150.000,-Kč 



 financování:  vlastní zdroje, dřevo z obecního lesa, dotace 
 
4.2.9. výletiště za sokolovnou  
 současný stav: pódium 
 konečný stav: rozšíření pódia s vybudováním udírny 
 termín realizace: 2015- 2016 
 výdaje:  100.000,-Kč  
 financování:  vlastní zdroje 
 
4.2.10. sokolovna  
 současný stav: špatně provedená montáž panelové střechy, zatékání  
 konečný stav: komplexní oprava 
 termín realizace: dle akutní potřeby 
 výdaje:  250.000,-Kč 
 financování:  vlastní zdroje 
 
4.2.11 péče o veřejná prostranství a zeleň 
 současný stav: veřejná prostranství – pravidelný úklid, sekání trávy,   
   řez živých plotů, údržba stromů, výsadba nové zeleně,    
  květinové záhony  
 konečný stav: pokračování v této činnosti 
 termín realizace: průběžně 
 výdaje:  60.000,-Kč/rok 
 financování:  vlastní zdroje 
 
4. 2. 12. obecní mobiliář 
 současný stav: v katastru obce jsou rozmístěny lavičky, odpadkové koše,  
    čekárny hromadné dopravy apod. 
 konečný stav: udržet současný stav, údržba, přidání laviček a    
    odpadkových košů ke koupališti a nově vzniklého parku na  
    Vohrazdech 
 termín realizace: průběžně 
 výdaje:  10.000,-Kč/rok 
 financování:  vlastní zdroje 
 
4. 2. 13. požární nádrž  
 současný stav: nevyhovující v havarijním stavu, bez zásoby vody 
 konečný stav: přírodní jezírko s možností koupání a zásobou vody   
   k požárním účelům 
 termín realizace: 2015-2018 
 výdaje:  650.000,-Kč 
 financování:  dotace + vlastní zdroje 
 
4. 2. 14. odpadové hospodářství  



 současný stav: likvidaci odpadů zajišťují odborné firmy, 2x ročně sběr   
   nebezpečných odpadů, provoz velkoobjemového kontejneru 
 konečný stav: udržení současného stavu, přidání kontejnerů na plasty   
  a textil, dle nových předpisů kontejner na bioodpad +     
 kovový odpad 
 termín realizace: 2015 na bioodpad, dále průběžně dle potřeby 
 výdaje:  cca 260.000,-Kč ročně 
 financování:  poplatek za odpady a vlastní zdroje 

 
 
4.3. Nová bytová výstavba Vohrazda 
 
4.3.1. nová lokalita  
 současný stav:  nová lokalita Na Vohrazdech pro výstavbu rodinných domů  
   je vymezena schváleným územním plánem obce  
 konečný stav: nově vybudované rodinné domy 
 termín realizace: do úplné zástavby nové lokality 
 výdaje:  nejsou specifikovány 
 financování:  není specifikováno 
 
4.3.2. komunikace s mostem do lokality Na Vohrazdech  
 současný stav: vznik komunikace s přemostěním potoka řeší schválený   
   územní plán obce  a příslušné právní normy 
 konečný stav: vybudování komunikace se zpevněným povrchem a most do  
   lokality 
 termín realizace: dle finančních prostředků obce a možností dotací v novém  
   programovém období 
 výdaje:  nejsou specifikovány 
 financování:  dotace + vlastní zdroje 
 
4.3.3. Infrastruktura v nové lokalitě  
 současný stav: částečně vybudovaná vodovodní a plynová přípojka,   
   absence elektrické energie a kanalizace 
 konečný stav: dobudování vodovodu a plynovodu, vyřešení připojení NN,  
   vybudovaní kanalizačního řadu 
 termín realizace: před zahájením výstavby rodinných domů 
 výdaje:  nejsou specifikovány 
 financování:  vlastní zdroje, zdroje nových vlastníků pozemků 
 
 
 4.4. Obnova a údržba krajiny  
 
                                           
 



4.4.1. obecní sad Občiny 
 současný stav: starý obecní sad -téměř dva hektary zarostlé vegetace   
   starých myrabolánů a náletových dřevin a keřů 
 konečný stav: projekt na likvidaci a novou výsadbu přibližně 300ks   
   ovocných stromů a ořešáků s individuální ochranou kmenů 
 termín realizace: 2015 
 výdaje:  2.000.000,-Kč 
 financování:  dotace + 200.000,-Kč vlastní zdroje 
  
4.4.2. biokoridor Hitlerova dálnice 
 současný stav: částečně zarostlé těleso nedokončené Hitlerovy dálnice   
   náletovými dřevinami 
 konečný stav: dosadba vysokokmenných dlouhověkých dřevin 
 termín realizace: dle konečné varianty podoby R43 a její územní rezervy 
 výdaje:  nejsou specifikovány 
 financování:  dotace, vlastní zdroje 
 
4.5. Obecní lesy Sudice  
 
 současný stav:  údržba obecních lesů o rozloze 55 ha dle schváleného   
   lesního hospodářského plánu.  
 konečný stav: hospodaření dle LHP na roky 2011 – 2020 
    vybudování odpočinkového místa pro návštěvníky 
    oprava zpevněné účelové komunikace 
 termín realizace: průběžně 
 výdaje:  nejsou specifikovány 
 financování:  vlastní zdroje, v případě opravy účelové komunikace dotace 
 
 
 
Program Strategie rozvoje obce Sudice na období let 2015 – 2020 je vytvořen tak, aby 
odrážel společenské potřeby obyvatel, přispíval k dalšímu rozvoji obce, zachoval její ráz 
pro budoucí generace a ohleduplně přistupoval k okolní krajině a přírodě vůbec.  
Program Strategie rozvoje obce Sudice je reálně splnitelný v delším časovém horizontu. 
Pro splnění projektů je hlavní podmínkou získávání finančních prostředků, a to z 
vlastních a státních zdrojů a z programů fondů Evropské unie.  
Program Strategie rozvoje obce Sudice není dokumentem uzavřeným. Může být 
průběžně doplňován a aktualizován dle potřeb a finančních možností obce. Veškeré 
změny v tomto programu musí být projednány zastupitelstvem obce Sudice.  

 

 
 

 



 
Co se dělo v naší obci v roce 2014: 

8. 2.  První hasičský ples 

15.2.  Masopust s večerní zábavou 

2.3.   Sudická zabijačka 

23.3.  Karneval pro děti 

12. 4. Velikonoční dílna 

25. 4. Návštěva sklípku Jožky Šmukaře 

30. 4. Pálení čarodějnic 

1. 5.  Výlet rodičů s malými dětmi do okolí obce 

24. 5. Výlet do ZOO Lešná 

8. 6.  Vítání občánků 

14. 6. Výstava sudických růží 

14. 6. Hasičská soutěž mladých hasičů s večerní zábavou 

19. 7. Turnaj Honzy Drobníčka v malé kopané 

19. 7. Pouťová zábava 

21.7.  Sudická pouť, cimbálovka Tomáše Zouhara 

8. 8.  Otvírání nově opravených komunikací „na  Dědině“ 

20. 9. Hasičská soutěž „ O putovní pohár SDH Sudice“ s večerní zábavou 

27. 9. Dětský den- Hurá do školy! 

8. 11. Lampiónový průvod pro děti i dospělé 

22. 11. Divadlo Don Quijote v sokolovně 

29. 11. Výstava LEGO - tvorba našich dětí (obecní knihovna) 

5.12.  Mikulášská nadílka v parku na návsi 



6. 12.  Vánoční tvoření a výzdoba OÚ (obecní knihovna) 

7. 12.  Zájezd do Prahy na muzikál Děvčátko – Vánoční příběh  

14. 12.  Zpívání pod vánočním stromem 

22. 12.  Vánoční bruslení v Boskovicích 

Mezi další pravidelné akce patří setkávání důchodců a jejich přátel, výlety 
s dětmi do okolí obce, brigády občanů a členů společenských složek při úklidu 
klestu a zakapávání sazenic v obecním lese 

Kulturní dění v naší obci je stále pestré. Váš zájem o výlety do ZOO nebo za 
kulturou je značný a tak se vynasnažíme podpořit a naplánovat další 
společné zájezdy. Jsme ze srdce rádi, že při organizaci programů pro děti se 
zapojilo velké množství našich obyvatel, díky tomu třeba letošní lampiónový 
průvod byl velkým zážitkem nejen pro děti, ale i pro všechny přítomné 
dospělé. Všem organizátorům a účastníkům za jejich nadšení, nápady a čas 
mnohokrát děkujeme. 

 

Sudický masopust – únor 2014 

 

  



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
První hasičský ples – únor 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Karneval pro děti – 23. března 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pálení čarodějnic – 30. dubna 2014 
 
  



Výlet do sklípku pana Šmukaře 
 

 
 

 
 
 
 
 



Výlet rodičů s dětmi – 1.května 2014 
 

 
 
 
 
  



Výstava sudických růží – 14. června 2014 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž mladých hasičů – 14. června 2014 



 
 

Turnaj Honzy Drobníčka v malé kopané - 19. července 2014 
 

 
 
 



 
 
Otvírání nově opravené komunikace na „Dědině“ - 8. srpna 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
  



Dětský den – 27. září 2014 
 
 
  



Lampionový průvod – 8. listopadu 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mikulášská nadílka 
 
 
  



Zpívání u vánočního stromu – 14. prosince 2014 
 
 
 
  



Výlety s dětmi do okolí obce 

 

 
 



Dýně roku 
O Dýňové výzdobě naší obce se mohli přesvědčit malí i velcí při lampiónovém 
průvodu 8. Listopadu 2014. Úroda dýní byla sice v celém regionu velmi malá, 
ale některé rodiny tento nedostatek vůbec neodradil. Zde uvádíme prvních 
šest vyhlášených cen, ovšem ocenění by měli být všichni, kteří rozsvítili na 
lampiónový průvod naši obec a připravili pro všechny krásnou podívanou. 
Všem moc děkujeme! 
 

 
1. Cena-  na téma včelařské variace z velkých dýní 

 



 

2. Cena – Strašidelný pařez 
 

  
    3. cena – Dýňový sněhulák                      4.cena – Čas strašidel 



   

         5. cena- Varieté na schodech                         6.cena – Obří dýně 
 
Ceny budou přichystány na obecním úřadě od 11. února 2015. A na podzim, 
kdy bude opět večerní procházka s lampióny pro naše nejmenší, se budeme 
těšit na další nápadité dýňové výzdoby. Takže pěstujte, dlabejte a vyzdobte 
naši vesničku. Nápadům se meze nekladou. 
 
Vyhodnocení Dýně roku 2014 dle popisných čísel: 
1. Cena-  dárkový balíček pro děti- dům č. 63 – rodina Boleloucká 

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

3. Cena - bonboniéra + rychlé špunty – dům č. 148 – rodina Roupova 

4. Cena – velký sáček bonbónů – dům č. 12 – rodina Černá  

5. Cena - velký sáček bonbónů – dům č. 3 – rodina Rajnochova  
6. Cena - velký sáček bonbónů – dům č. 144 – rodina Fouskova 

 

Knihovna Sudice má za sebou důležitý rok. Podařilo se plně do jejího chodu 
zařadit automatizovaný knihovnický systém Clavius REKS, který byl vloni 
zakoupen z dotací Ministerstva kultury a z financí obce. Díky němu došlo k 
řadě změn – knihy se půjčují snímáním čárového kódu, každý čtenář může 
využít možnosti přihlásit se do svého čtenářského konta a kontrolovat tak, co 
má vypůjčeno a tituly, o které má zájem, si může zarezervovat.  



Také Vám už neunikne žádná nově zařazená kniha. Nové knihy můžete 
sledovat na tomto odkazu: http://clavius.mzk.cz/sudice, kde se kliknutím na 
Seznamy a novinky dostanete na daný seznam. Pokud chcete  
ucelenější seznam bez zbytečného klikání, na stránkách knihovny 
www.knihovnasudice.estranky.cz pravidelně vychází aktuální články o 
novinkách s krátkým popisem a fotografií přebalu. 

Při letošním nákupu nových knih jsme se zaměřili na několik skupin čtenářů. 
Nejvíce titulů bylo zakoupeno v sekci povinná literatura, kde jsme podle 
aktuálních požadavků našich studentů dokoupili k maturitám stěžejní knihy, 
např. 1984, Mistr a Markétka, Obraz Doriana Graye, Bylo nás pět, Na 
západní frontě klid, Dekameron a některá z dramat Karla Čapka či Williama 
Shakespeara.  

Naučná literatura se dočkala především knih z oblasti tvůrčí činnosti (pletení, 
háčkování, výrobky z bambulek, patchwork a jiné), zakoupeno bylo i několik 
kuchařek a knih se zaměřením na zdravý životní styl či knih s historickou 
tematikou. Do budoucna bychom rádi takto obnovili všechny oblasti, 
především pak cestování či jazyky. 

Na své si přijdou i malí čtenáři. Mezi novinkami dokupujeme postupně knihy 
označené jako první či druhé čtení, ale i tituly určené starším čtenářům. 
Vedle českých klasiků jako Nepil či Petiška přibyly knihy od Nesba či Selznicka 
(podle jeho předlohy vznikl film Hugo a jeho velký objev).  

Milovníci hororů a vražd pak mají v dispozici celou polici autorů severských 
detektivek, které v současné době válcují knižní trh. Nesbo, Larsson, 
Larssonová, Keppler... Nabídnout pak můžeme i Rollinse, který stojí na 
pomezí thrilleru a scifi (mnohým fanouškům svým stylem připomíná 
Browna). 

Velkou část knih, které knihovna nabízí k půjčení, tvoří stále výměnný fond 
Regionálního oddělení knihovny Boskovice. Vzhledem k tomu, že za uplynulý 
rok došlo ke sloučení regionu Boskovice a Blansko, rozšířil se tak i samotný 
výměnný fond. Ročně naší knihovnou projde na čtyři sta titulů, které bychom 
jinak nemohli z finančních důvodů získat. 

Naše služby zůstávají jako minulý rok bez poplatků. Jedinou výjimkou je 
ztráta knihy – čtenář pak buď musí na své náklady koupit knihu novou, nebo 
zaplatit ztrátu v ceně dané knihy. Také otevírací doba se měnit nebude – 



budeme tu pro vás každý pátek od 18:00 do 20:00 (od října do března), v 
letním období (duben až září) od 18:30 do 20:30. 

Plánujeme také zopakovat Lego výstavu, která letos proběhla poprvé, a 
přesto slavila velký úspěch. Vystavovalo 12 dětí a podívat se přišlo téměř sto 
lidí. Ráda bych ještě jednou touto cestou poděkovala všem za účast a těším 
se na další ročník! Všem bych touto cestou ráda popřála mnoho úspěchů v 
nastávajícím roce a těším se s Vámi nashledanou!           

Hana Kaderková 

  



V roce 2014 se narodili tito noví občánci: 
 
1. 2.   Martin Zenkl    Sudice 3 
26. 2.  Eva Staňková    Sudice 161 
29. 3.  Patrik Párák    Sudice 69   
12. 11     Erik Kovář    Sudice 167 
17. 11. Magdalena Skalníková Sudice 22 

Srdečně blahopřejeme rodičům a všechny naše malé občánky vítáme do 
života. Přejeme jim, ať sudičky jen vše dobré do vínku jim dají, a ať pro ně 
hodně lásky, zdraví a štěstí mají. 
 

Naše řady v roce 2014 opustili: 

13. 11. Růžena Ambrozová Sudice 97 

26. 11. Jana Kozlovská   Sudice 70 

VZPOMÍNAME! 

 

V roce 2014 se přistěhovalo do naší obce 12 občanů a odstěhovalo 13.  

Počet obyvatel obce k 1. 1. 2015 činil 476.              

 
Naši oslavenci v roce 2015: 
 
Leden 
Jana Jahodová, čp. 42; 70 let 
 
Únor 
František Řezníček, čp. 130; 65 let 
Helena Tihounová, čp. 73; 60 let 
Ladislav Tihoun, čp. 73; 60 let 
 
Březen 
Františka Brixová, čp. 96; 75 let 
Anežka Koželuhová, čp. 34; 65 let 



Duben 
Jana Staňková, čp. 152; 50 let 
Jarmila Čermáková, čp. 27; 91 let 
Irena Dokoupilová, čp. 69; 83 let 
Petr Kovář, čp. 167; 50 let 
 
Květen 
Vlasta Šmeralová, čp. 25; 88 let 
Bohuslav Štětkář, čp. 88; 86 let 
Lubomír Kaderka, čp. 104; 81 let 
Marie Svobodová, čp. 75; 87 let 
 
Červen 
Jiří Bohatec, čp. 31; 70 let 
Vladimír Pulec, čp. 116; 50 let 
 
Našim milým oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně spokojenosti, rodinné 
pohody a stálý elán do dalších krásných let života. 
  



 

str. 65 - Rok 1940 - Stavba dálnice 
Po odstoupení pohraničních území československé republiky diktátorem 
Německé říše Ad. Hitlerovi byla nucena vláda naší republiky povolit Říši přes 
naše území na Moravě stavbu dálkové silnice, která by spojovala říšské a 
rakouské Němce. Dálnice byla plánována z Berlína přes Vratislav do Vídně. 
S  vyměřováním této dálnice bylo započato již na podzim roku 1938 po 
obsazení Sudet. Teprve třetí vyměřená trasa dálnice zůstala definitivní. Se 
stavbou pak bylo započato hned po zřízení Protektorátu Čechy a Morava na 
jaře roku 1939. Dálnice je vzdálena od naší obce na její západní straně při 
silnici do Pamětic od domuku Karla Kotrhonze čís. 69 asi 100 metrů. Na 
stavbě se pokračuje i v roce 1940 (až do podzimu 1943). 
 
 
str. 66 - Rok 1941 - Školní rozpočet 
Řádné příjmy – 10 029 K; Mimořádné příjmy – 10 000 K;  
Celkový příjem – 20 029 K 
 
 
Rozhlasový přijímač do školy 
Místní školní rada zakoupila škole rozhlasový přijímač značky „Markofon“, se 
dvěma ampliony za 3 760 K. Náklad na přijímač byl uhrazen: Sbírka po 
vesnici vynesla 1150 K, Občanská záložna darovala 1000 K a zbytek uhradila 
místní školní rada. 
 
 
Školní zahrada 
Z hřiště na návsi, které bylo velice zanedbáno, byla zřízena pěkná školní 
zahrada. V ní bylo vysázeno 18 ovocných stromků, které byly objednány od 
zahradního architekta Vaňka. Také pařeniště tam bylo zřízeno. 
 
 
Školní zahrada za vesnicí 
Ke škole patří také zahrada u domku č. 102. Bývala to ovocná školka. 
Začátkem tohoto roku budila pláňata v této zahradě dojem pralesa. 
Zdivočelá pláňata byla vykopána a zahrada dána do pořádku. 



 
 
Zatčení Josefa Kotrhonze 
2. září 1941 přijelo v poledne do Sudic auto, ve kterém seděli tři gestapáci. 
Auto zastavilo u č. 28 a gestapáci se ptali po Josefu Kotrhonzu. Paní 
Kotrhonzová jim řekla, že Josef Kotrhonz bydlí v domku č. 58. Gestapáci jeli 
tedy na udanou adresu. Kotrhonze zatkli a odvezli do Brna na gestapo. Na 
gestapu při výslechu mu vyraženy tři zuby. S gestapa odešel k vojenskému 
soudu do Brna. Tam byl odsouzen na 9 měsíců vězení a rozsudek byl odročen. 
Po rozsudku byl odvezen do vězení na Cejl. Byl předvolán k vojenskému 
soudu a tam odsouzen na 6 měsíců vězení. Když byl zatčen vážil 73 kg a po 
návratu 12. března 1942 vážil 53 kg. 
 
 
str. 67-68 - Nový kronikář 
Po odchodu řídícího učitele Jaromíra Žišky byl jmenován obecním kronikářem 
Josef Juránek řídící učitel. Narodil se v Prosetíně u Olešnice. Studoval na 
učitelském ústavě v Čáslavi. Po zkoušce dospělosti působil na církevní škole 
v Horní Krupé.  Odtud nastoupil činnou službu vojenskou. Po vojenské službě 
působil na menšinových školách. V té době absolvoval vysokoškolský kurs pro 
učitele měšťanských škol. Po té se stal řídícím učitelem na obecné škole 
v Ubušíně. Z důvodů existenčních přešel na obecnou školu do Velenova. Od 1. 
ledna 1941 je řídícím učitelem v Sudicích.  
 
 
Roční počasí 
V zimním období 1941/1942 uhodily velice kruté mrazy. Zima byla dlouhá. 
Mrazy utrpěly nejvíce ovocné stromy. Krásné švestkové sady byly těmito 
mrazy úplně zničeny. Z 2318 švestek v naší vesnici jich uhynulo 893. Také 
ozimy hlavně žita byly poškozeny. Zima trvala velice dlouho. Lidé měli obavy, 
kdy budou set. Jaro začalo pozdě, ale pak bylo krásné počasí až do zimy. 
Dešťů bylo málo, a proto byly veliké obavy, jak se zorají pole a jak budou 
rolníci set.  I to dopadlo dobře. Po době sucha sprchlo a všechna polní práce 
byla včas skončena. 
 
 
str. 68 - Obecní správa 
Obec spravuje 15 členů obecního zastupitelstva. Jeho členové jsou:  



Starosta: František Boháček, rolník, č. 40. 
Náměstek starosty: František Šméral, rolník č. 47. 
Radní: Ludvík Přibyl, rolník č. 38; Josef Cápal, obuvník č. 22;  
Josef Janoušek, rolník č. 97. 
Členové: Kamil Šimek, rolník, č. 32; František Přibyl, rolník č. 26;  
Tomáš Staněk, rolník č. 7; František Špidlík, rolník č. 115; Ludvík  
Trnka, domkář č. 101; František Hronek, rolník č. 106; Karel Šperka, rolník 
č. 66; Josef Kotrhonz, domkář č. 58; František Staněk, výměnkář č. 110. 
 
 
str. 68-69 - Obecní zaměstnanci 
Obecním tajemníkem jest Josef Vystavěl. Zastává velice zodpovědný úřad a 
jest plně na svém místě. Za své práce má 10 600 K služného. Dozor na obecní 
les obstarává lesní hajný František Klapuš za roční odměnu 2000 K a 10 m3 
palivového dříví. Obecním sluhou je Josef Kotrhonz. Za svou práci dostane 
2400 K ročně. Obec má dva ponocné. Jsou to: Augustin Cápal a Josef 
Chalupa. Oba mají 1500 K a travní dílek ročně. Obec vlastní také pěkný 
ovocný sad. Jeho ošetřovatelem je Josef Špidlík. Plat má podle vykonané 
práce.  
 
 
Obecní honitba 
Obecní honitbu má pronajatou Tomáš Boháček, rolník č. 33 za roční nájemné 
1200 K. 
 
 
Obecní hospodaření 
Obecní hospodaření za rok 1940: 
Celkový řádný příjem: 199 337,94 K 
Celkové řádné vydání: 198 198,70 K 
Přebytek: 1 139,24 K. 
 
 
Mimořádné hospodaření 
Celkový příjem: 40 156,60 K; Celkové vydání: 40 156,60 K 
Přebytek: 0,- K 
Příště se dočtete například o: nočních hlídkách v obci, příchodu nových rodin do obce, 
nejstarších rodech v obci a mnoho dalšího. 
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