
 

 

 

 

 

 



Vážení a milí občané Sudic, 

před vámi je po roce další číslo našeho Sudického zpravodaje, kde vám 
předkládáme rekapitulaci událostí minulého roku z oblasti činnosti vašeho 
zastupitelstva, rozvoje obce a z kulturních a společenských událostí. Bohužel 
náročná administrativa spojená s vedením obce a delegováním úkolů státu 
na obce, nám časově nedovoluje psát zpravodaj častěji. Obce i města se 
začínají přenesené působnosti státu velmi intenzivně bránit. Stát totiž ukládá 
obcím čím dál více povinností, ale za provedenou práci již neposílá žádné 
finanční ohodnocení do obecních rozpočtů. Ministerstva pak vykazují šetření 
financí, ale městům a obcím se zvyšují náklady za administrativu. I toto je 
realita samosprávy v posledních letech. 

Minulý rok proběhl především v duchu ukončování projektu obnovy starého 
obecního sadu, dále projektováním vybavení a konečné podoby nového 
parku na Vohrazdech a vypracováváním nového územního plánu obce. 
Náročná administrativa i kontroly spojené s dotací na obecní sad nakonec 
dopadly na výbornou a finance nám byly zaslány koncem roku na obecní 
účet. V loňském roce jsme obdrželi také dotaci od Jihomoravského kraje na 
nový územní plán ve výši 80 tis. Kč a 50 tis. Kč na hasičský zásahový vozík. 

Největší radost mám ovšem z uskutečněných  kulturních akcí, kde se zapojilo 
velké množství organizátorů z řad mládeže i dospělých, kteří vytvořili našim 
dětem, ale i dospělým účastníkům, nezapomenutelné zážitky. Radost v očích 
našich nejmenších jsou toho důkazem. Tyto akce v naší obci léta chyběly a 
pevně věřím, že dnešní děti budou s radostí v srdci na ně vzpomínat i 
v dospělosti. Všem aktivním dobrovolníkům děkuji mnohokrát, jste perfektní 
a moc si vážím vašeho nasazení, originálních nápadů i času, který pečlivě 
věnujete přípravě těchto akcí. 

A co nás čeká v tomto roce? Především projektová příprava a s tím spojená 
spolupráce s projektanty. Jihomoravský kraj teprve koncem loňského roku 
vybral zpracovatele projektové dokumentace na náš průtah obcí, a pokud to 
půjde bez problémů, tak v druhé polovině roku by mělo být stavební povolení 
na celou rekonstrukci. S  řešením průtahu je také spojena rekonstrukce 
elektrického vedení nízkého napětí v celé naší obci. Po dohodě s firmou E.ON 
a.s. v loňském roce a následným schválením na nejvyšších místech, jsme byli 
zařazeni do zpracování dokumentace na rekonstrukci celé sítě v obci. Tato 
projektová příprava je ovšem náročnější, takže je zcela možné, že budeme 
čekat s realizací průtahu právě na dokončení projektu vedení nízkého napětí. 



Pro obec to znamená také rekonstrukci veřejného osvětlení, které je 
zastaralé a při větru často vypadává. Dále je s průtahem také spojena 
rekonstrukce kanalizace od návsi k obchodu, kde již projekt byl zpracován 
v roce 2011, ale stavební povolení je nutné znovu obnovit. V souvislosti s 
průtahem bude také realizováno plánované odlehčení kanalizace 
vybudováním spojky do ulice Škrkanka. 

Pokud se celá příprava podaří dát dohromady a budou peníze od kraje, tak 
nás čeká v dalších letech úkol nejtěžší a to samotná realizace, kdy bude obec 
více jak na půl roku rozkopaná. Bude to vyžadovat trpělivost především Vás 
občanů, ale slibuji vám, že výsledek bude stát za to. Budeme mít pak už naší 
vesničku v úhledné podobě, ze které budete mít sami radost a nebudete se 
muset stydět za špatný vzhled a silnice. 

Koncem loňského roku Pozemkový úřad zahájil v našem katastru komplexní 
pozemkové úpravy. Co všechno budou obnášet a jak budou probíhat, vám 
budeme sdělovat během roku na stránkách obce nebo autobusových 
zastávkách. Plánujeme také na obecním úřadě k této problematice 
organizaci informativních schůzek přímo s odborníky. 

V neposlední řadě bychom chtěli dokončit nový územní plán obce, který je 
přínosem v první řadě pro vás občany. O kuriózní situace spojené s tvorbou 
plánu není nouze. Na skutečnost, že texty roznášené naší občankou obce 
podepíší lidé, aniž by si cokoliv přečetli anebo vůbec rozuměli obsahu, jsme si 
již zvykli. Ovšem skutečnost, že podávají námitky proti územní rezervě R43  
i členové bývalého vedení, kteří ji sami zpracovali ve vyšším stupni v roce 
2005 do územního plánu R43 (a proti tomu se nikdo neohradil), je skutečně 
vtipná. Na řešení a námitky ohledně R43 bude ještě dostatek času až při 
dalších změnách územního plánu, kdy bude jasně stanovena trasa R43. 
Dnešní hysterie tedy není na místě, zvláště pokud chcete mít v obci nový 
průtah a nejezdit po děravých silnicích. 

Závěrem přeji vám všem, jménem obecního úřadu a zastupitelů naší obce, ať 
ve všech vašich srdcích po celý rok 2016 zavládne pokoj, zažehne láska, 
neztrácí se víra a neumírá naděje.  

 

          vaše Olga Dočkalová 

  



Schůze zastupitelstva obce 23. ledna 2015 
 

• Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, kde poplatek za odpad 
činí 510,-Kč za obyvatele. 

 
• Dále zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2015 a zapracování 

finančních prostředků z let minulých do rozpočtu obce na rok 2015 a to 
ve výši 3 228 600,-Kč. Celkově byl rozpočet navrhován s vyrovnanými 
příjmy a výdaji v celkové výši 9 183 900,-Kč a byl sestaven s důrazem na 
vytváření rezerv (navrhovaná částka je 4 700 000,-Kč), a to vzhledem k 
plánované realizaci průtahu naší obcí a ostatním investicím s tím 
spojeným. Především pak s výstavbou nových chodníků a parkovacích 
ploch, rekonstrukcí stávajících chodníků a v neposlední řadě s přeložkou 
k posílení dešťové kanalizace s vyústěním do ulice Škrkanka. Kdy bude 
tato akce realizována, dosud není přesně známo. Nicméně obec se 
bude každopádně na tomto finančně podílet a rádi bychom to zvládli z 
vlastních finančních zdrojů, proto je důležité vytváření rezerv.  

 
• Zastupitelstvo obce souhlasilo s uzavřením Smlouvy o právu provedení 

stavby (nová kanalizační přípojka k domu č. 106) mezi obcí Sudice a  
J. Dufkem, S. Dufkovou a ing. V. Bártou za podmínky, že bude původní 
kanalizace zaslepena dle požadavků  Povodí Moravy, s.p. V době 
usnesení byla již nová kanalizační přípojka vybudována bez stavebního 
povolení a podmínkou uzavření Smlouvy o právu provedení stavby bylo 
zaslepení původní kanalizační přípojky po obou stranách potoka  
a dodání projektové dokumentace opravené dle požadavků Povodí 
Moravy. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí bude uzavřena 
mezi stranami po vydání stavebního povolení na tuto stavbu. 
Služebnost se zřídí za jednorázovou úhradu 500,-Kč a náklady spojené  
s podáním návrhu na vklad do KN  nesou oprávnění ze služebnosti tj. 
majitelé domu č. 106. 

 
• Zastupitelstvo obce schválilo zadání územního plánu Sudice a uložilo 

starostce obce zabezpečit zpracování návrhu územního plánu Sudice. 



 
• Zastupitelstvo obce Sudice schválilo strategii rozvoje obce Sudice na 

období 2015-2020. 
 

• Zastupitelstvo obce schválilo Provozní řád sokolovny. 
 

• Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Sazebník ukládaného odpadu 
velkoobjemového kontejneru. 

 
Schůze zastupitelstva obce 22. dubna 2015 
 

• Zastupitelstvo obce schválilo podmínky dohody ke smíru ve věci žaloby 
pana Vlastimila Bárty o náhradu škody způsobené nesprávným 
úředním postupem. Jednalo se o finanční náhradu žalobci ve výši 
20.000,-Kč, dále náhradu za právní služby žalobce do výše maximálně 
15.000,-Kč a zveřejnění předložené omluvy dle požadavků žalobce. Tyto 
podmínky smíru předložil u soudního jednání 17. 3. 2015. 
 

• Dále bylo na jednání ZO předneseno vyjádření k výrokům žalujícího v 
protokolu z jednání dne 17. 3. 2015, které bylo zasláno na Okresní soud 
společně s usnesením zastupitelstva (text vyjádření uveden ve 
zpravodaji dále). 

 
• Zastupitelstvo obce schválilo návrh stanov Dobrovolného svazku obcí 

„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí projednaný 
předsednictvem Svazku dne 9. 2. 2015 a zmocnilo starostku obce k 
hlasování o tomto návrhu a jeho případných změnách na Valné 
hromadě Svazku. 

 
 
 
Schůze zastupitelstva obce 6. května 2015 
 

• Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o spolupráci mezi Obcí Sudice  
a Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje. Jednalo se  
o spolupráci při výběru dodavatele na projekční činnosti spojené  
s rekonstrukcí průtahu obcí. 

 



Schůze zastupitelstva obce 12. června 2015 
 

• Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet obce za rok 2014 bez 
výhrad a účetní závěrku obce Sudice za období od 1. 1. do 31. 12. 2014. 

 
• Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na zpracování územního plánu obce ve výši 
79.500,-Kč. 
 

• Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet Svazku obcí Boskovicko za 
rok 2014 bez výhrad. 

 
Schůze zastupitelstva obce 9. září 2015 
 

• Zastupitelstvo obce Sudice souhlasilo s uzavřením Smlouvy o zřízení 
věcného břemene č.: PV-014330028786/001 mezi Obcí Sudice a E.ON 
Distribuce, a.s. a zplnomocnilo starostku obce k jejímu podpisu. 

 
Schůze zastupitelstva obce 4. prosince 2015 
 

• Zastupitelstvo obce Sudice schválilo navržená pravidla rozpočtového 
provizoria obce Sudice na rok 2016. 

 
• Zastupitelstvo obce Sudice schválilo Smlouvu o příspěvku na 

financování služeb sociální prevence a odborného sociálního 
poradenství zařazených do Minimální sítě soc. služeb okresu Blansko 
pro rok 2016. 
 

• Zastupitelstvo obce schválilo peněžitý dar ČSV ZO Knínice u Boskovic ve 
výši 5000,-Kč a každému členu této organizace s trvalým bydlištěm v 
obci Sudice finanční dar ve výši 1000,-Kč. 
 

• Zastupitelstvo obce schválilo plán inventur na rok 2015. 
 

• Zastupitelstvo obce schválilo přednesený návrh dohody ve věci 
soudního sporu mezi Obcí Sudice, ČOS a TJ Sokol Sudice I a současně 
pověřuje právního zástupce obce učinit kroky vedoucí ke smírnému 
vyřešení sporu. 



 
Přednesený návrh zní: 
Návrh dohody ve věci soudního sporu mezi Obcí Sudice, ČOS a TJ Sokol  
Sudice I. Obec navrhuje změnu článku VI. Smlouvy darovací v níže uvedeném 
znění a uvedení TJ Sokol Sudice II jako vedlejšího účastníka do této smlouvy. 
Článek VI. 
1) Obec Sudice jako obdarovaná se zavazuje umožnit Tělocvičné jednotě 
Sokol Sudice I jako organizační jednotce České obce sokolské bezúplatné 
užívání nemovitosti v tomto rozsahu: 
 

a) Týdně 20 hodin na tělovýchovnou a sportovní činnost dle dohody. 
Vedlejší účastník je povinen oznámit písemně Obci Sudice potřebu cvičebních 
hodin nejméně 30 dnů před zahájením cvičebního roku. Za cvičební rok se 
považuje období od 1.9. do 30.6. Náklady vynaložené na spotřebu energií po 
dobu užívání je povinen hradit vedlejší účastník. 
 

b) Ročně pětkrát tři dny, kterými se rozumí vždy souvisle navazující 
kalendářní dny pátek až neděle celou sokolovnu včetně vnitřního oploceného 
areálu na společenské, kulturní, sportovní akce pořádané Tělocvičnou 
jednotou Sokol Sudice I. Z toho jedenkrát v termínu Sudické pouti v časovém 
intervalu jedenkrát za tři roky. Vedlejší účastník je povinen oznámit písemně 
Obci Sudice termíny konání těchto akcí nejméně 30 dnů před koncem 
kalendářního roku vždy na celý následující kalendářní rok. Navrhované 
termíny budou odsouhlaseny vedením obce a následně písemně potvrzeny TJ 
Sokol Sudice I do 14 dnů od obdržení oznámení termínů. V případě nevyužití 
nemovitosti po celé tři dny k určenému účelu v rámci pořádání společenské, 
kulturní a sportovní akce a to i včetně pouťového víkendu, má vedlejší 
účastník povinnost provést úklid a předat veškeré prostory obci tak, aby bylo 
možno tyto prostory bez omezení využívat následující den po pořádání akce 
od 10.00 hodin. 
V případě, že výše uvedené povinnosti nebudou splněny, vyhrazuje si Obec 
Sudice právo neumožnit TJ Sokol Sudice I pořádání obdobné akce v dalším 
nárokovém termínu. 
Náklady vynaložené na spotřebu energií po dobu užívání je povinen hradit 
vedlejší účastník. 
 

c) Místnost ve 2. nadzemním podlaží – označenou v projektové 
dokumentaci jako místnost č. 219, místnost rozhodčího + 1. pomoc 



(místnost, ve které je umístěno ovládání od teplovzdušného topení) jako 
zázemí pro spolkovou činnost. 
 
2) TJ Sokol Sudice I se může s Obcí Sudice dohodnout, že svého práva 
uvedeného v odstavci 1) nevyužije a může se dohodnout i na jiném rozsahu a 
podmínkách užívání. Obec Sudice dále navrhuje, aby se TJ Sokol Sudice II 
stala vedlejším účastníkem předmětné darovací smlouvy a to se stejnými 
právy a povinnostmi jako TJ Sokol Sudice I uvedenými v navrhovaném článku 
VI., odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2. 
 

• Zastupitelstvo obce Sudice odvolalo z výkonu lesní stráže pana Aleše 
Bártu z důvodu porušení povinností lesní straže dle §39 zákona  
č. 289/1995 Sb. o lesích. Pan Aleš Bárta byl ustanoven funkcí lesní 
stráže orgánem státní správy lesů v roce 2009 podle §38 zákona  
o lesích v obecních lesích Sudice na základě návrhu vlastníka lesa. Po 
volbách v roce 2010 nejenže se neobtěžoval tuto skutečnost sdělit 
novému vedení obce, ale ani dne 4. 10. 2014, kdy byl v obecních lesích 
zastaven starostkou obce, jakožto odborným lesním hospodářem 
obecních lesů a byl vyzván k předložení oprávnění vstupovat na lesní 
pozemky, tak odznak s průkazem LS  nepředložil. Takto musel učinit až 
po výzvě Policie ČR dne 6. listopadu 2015. Pro ZO, které zastupuje  
a zodpovídá za vlastnictví majetku obce je toto jednání nepřípustné. 
Lesní stráž má statut úřední osoby a může například udělovat pokuty 
za porušování ustanovení lesního zákona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1) Nové dopravní značení v obci 
Obecní úřad upozorňuje občany, že na místních komunikacích v obci bylo 
instalováno nové dopravní značení (DZ) a to následovně: 
 
1. Zákaz vjezdu všech vozidel (B1) s dodatkovou tabulkou (E12) – 
„Mimo vozidel s povolením OÚ Sudice“. DZ bylo instalováno v ulici „Za 
pomníkem“. Povolení k vjezdu vystavuje OÚ v úředních hodinách a to 
obyvatelům této ulice. Dopravní značení bylo instalováno především z 
důvodu zvýšení bezpečnosti v této lokalitě. Po opravě této místní 
komunikace, zde totiž neúměrně vzrostl provoz (řidiči si tudy zkracují 
cestu a to včetně nákladních vozidel a zemědělské techniky), mnozí pak 
tady jezdí neúměrně rychle. Vzhledem k blízkosti parku a dětského hřiště je 
doprava v této ulici novým dopravním značením přiměřeně omezena. 
 
2. Zóna s dopravním omezením (IP25a) s vyznačením nejvyšší 
povolené rychlosti 30km/h a zákazem stání. 
DZ bylo instalováno na vjezdu do ulic „Hliníky“, „Škrkanka“ a „Habeš“. 
Obecní úřad připomíná všem řidičům, že touto značkou se označuje oblast, 
kde platí zákaz nebo dopravní omezení, které je vyjádřeno symbolem 
příslušné značky na značení (IP25a). Omezení, které vyplývá z těchto 
značek, platí v celé oblasti až k místu, kde je zóna s dopravním omezením 
ukončena značkou Konec zóny s dopravním omezením (IP25b). Ve výše 
uvedených ulicích je tedy umístěna i tato dopravní značka. Instalace tohoto 
DZ ve své podstatě nahradila několik DZ, které byly v těchto ulicích 
umístěny. 
 
3. V oblasti pod „Kopečkem“ bylo instalováno dopravní zrcadlo a to  
z důvodu zvýšení bezpečnosti. Dále byla provedena výměna některých 
stávajících dopravních značek a to z důvodu jejich poškození. 
 
Obecní úřad upozorňuje občany, že je nutné toto dopravní značení 
respektovat a především dodržovat, což se v současné době v mnohých 
případech neděje. Největší problém je obecně s parkováním vozidel. Je 
třeba, aby si každý uvědomil, že špatným parkováním ohrožuje bezpečnost 
silničního provozu, zhoršuje průjezdnost ulic, kdy může docházet až  
ke znemožnění průjezdu vozidel Integrovaného záchranného systému a  
v neposlední řadě také komplikujete údržbu místních komunikací v zimním 



období. Obecní úřad doporučuje pro stání a parkování vozidel využívat 
garáže, vjezdy a chodníky se sklopenými přejezdovými obrubníky, které  
k tomuto účelu byly, např. v ulici „Habeš“ vybudovány na levé straně ulice 
ve směru od průtahu (tzn. je potřeba parkovat polovinou vozidla na levém 
chodníku a polovinou ve vozovce). 
Po zkušenostech při požáru v květnu 2015, kdy nedodržování správného 
parkování vozidel našich občanů značně komplikovalo průjezdy požární 
techniky, bude obecní úřad nekompromisně vyžadovat dodržování 
dopravních předpisů a značení. Ti obyvatelé, kteří stále parkují tam, kde je 
zákaz stání (přitom ve všech případech, které nyní evidujeme, mají volné 
vlastní vjezdy) se od instalace značení vystavují možnosti sankcí ze strany 
Policie České republiky, která bude po dohodě s obcí provádět pravidelné 
kontroly. 
 
2) Poplatek za komunální odpad na rok 2016 
Celková částka na poplatníka za rok 2016 je 510,-Kč. Splatnost poplatku je 
do 31. 5. 2016. 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. 2016  

 
- 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, je stanoven následovně: 
Pokud budete chtít uložit do velkoobjemového kontejneru např. nábytek 
nebo sedací soupravy, budeme striktně vyžadovat jejich demontovaný nebo 
rozložený stav.  
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 (pouze v rozloženém nebo demontovaném stavu!):  

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

- dle hmotnosti a objemu – do velikosti velkého přívěsného vozíku  
50,-Kč  

 
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 v zimním období otevřen 6. února a 5. března v 
době od 9- 10 hodin. Dále každých 14 dní v sobotu 9-10 hodin (v týdnu, kdy 
se vyváží popelnice).  
 
 
3) Sběr bioodpadů  
V případě biologického odpadu vzniká povinnost obce od 1. dubna do 30. 
října kalendářního roku. Od dubna bude opět přidán na tento odpad hnědý 
plastový kontejner u OÚ. 
 
4) Cena vodného a stočného ve Svazku VaK  Blansko na rok 2016 
Předsednictvo Svazku VaK Blansko schválilo na svém zasedání dne  
9. 11. 2015 cenu vodného a stočného od 1. 1. 2016 v obcích, městech a 



městysech Svazku ve výši 93,44 Kč vč. 15% DPH (81,25 Kč bez DPH) za  
1000 l pitné vody a odpadní vody. 
Cena vodného a stočného pro rok 2016 vychází z Finanční analýzy, jako 
stěžejního dokumentu, nutného pro získání dotací z Operačního programu 
životního prostředí (jedná je o dotace z Evropské unie). 
V ceně vodného a stočného, vycházející z tohoto dokumentu, musí být 
zakalkulováno: 
- zajištění samofinancování provozu projektů, na které Svazek dotaci žádá 
- zajištění samofinancování obnovy veškerého majetku Svazku 
- vytvoření přiměřeného zisku pro provozovatele při dodržení sociální 
únosnosti cen po celé období platnosti Finanční analýzy. 
Cena vodného a stočného musí tedy garantovat skutečnost, že Svazek je 
schopen zafinancovat investiční i provozní náklady nejen u projektů, na 
které žádá dotaci, ale ufinancovat také provoz a postupnou obnovu 
veškerého majetku Svazku (jedná se vlastně o Plán financování obnovy, 
dále PFO) a to pod podmínkou, že nebude překročena výše tzv. sociálně 
únosné ceny. 
Na období roku 2012 – 2016 plánuje Svazek vynaložit v rámci PFO více než 
600 mil. Kč pouze na obnovu infrastruktury (v této sumě nejsou zahrnuty 
nové investice). Z této částky by měly tvořit přes 400 mil. Kč dotace.  
 
Tab. 1 Porovnání ceny za 1000 litrů pitné vody a odpadní vody v roce 2015 
a 2016 v cenách bez DPH: 
 
   Cena 2015  Cena 2016  Rozdíl  Nárůst (%) 
vodné   38,60  40,65  2,05  5,31 
stočné  40,33  40,60  0,27  0,67 
vodné+stočné 78,93  81,25  2,32  2,94 
 
Tab. 2 Porovnání ceny za 1.000 litrů pitné vody a odpadní vody v roce 2015 
a 2016 v cenách včetně 15% DPH: 
 
   Cena 2015  Cena 2016  Rozdíl  Nárůst (%) 
vodné  44,39  46,75  2,36  5,31 
stočné  46,38  46,69  0,31  0,67 
vodné+stočné 90,77  93,44  2,67  2,94 
 
Úprava ceny představuje pro čtyřčlennou rodinu, která spotřebuje 120 m3 
za rok (průměrná spotřeba na okrese Blansko), zvýšení o 320,- Kč ročně, tj. 
v průměru o 26,70 Kč měsíčně, je-li fakturováno vodné i stočné. V případě 



fakturace pouze vodného dochází k nárůstu jen o 283,- Kč ročně (tj. 23,60 
Kč za měsíc). 
 
 
5) Obecní sad – ukončení projektu 
V roce 2014 jsme uspěli se žádostí o dvoumilionovou dotaci na obnovu 
obecního sadu u lesa Občiny. Projekt byl financovaný z Operačního 
programu životní prostředí pod názvem „ Obnova krajinných prvků v obci 
Sudice – Sad Občiny“. Vzhledem ke končícímu dotačnímu období 2007 -
2013 jsme byli nuceni v krátkém časovém úseku realizovat celou 
rekonstrukci. Od podzimu 2014, díky mírné zimě, probíhala likvidace 
původního porostu zarostlého sadu. Nastoupily motorové pily, bagr na 
kopání pařezů, balička větví, vyvážecí souprava, lesnická fréza na přípravu 
půdy i drcení zbytků odstraňovaného porostu. 
 

 

 



 

 

Po vyčištění celé plochy, začala zahradnická firma koncem března 2015  
s výsadbou ovocných stromů. Každý stromek byl ošetřen nátěrem proti okusu 
zvěří, kolem kmene přidaná plastová chránička, zatlučeny tři kůly  
a připevněno lesnické pletivo tak, aby se zvěř k vysázeným stromům vůbec 
nedostala. 

 

 



 

Požadavek Agentury ochrany přírody a krajiny byl ponechat část původního 
porostu pro ptactvo a na ploše nechat i hromadu větví pro brouky, proto se 
tam nachází hromada neuklizeného klestu a po stranách i původní trnkový 
porost. Plocha obecního sadu činí 2 ha a celkem je na ní vysázeno 314 kusů 
ovocných dřevin: 81 kusů ořešáků, 94 kusů švestek, 42 kusů višní a 97 kusů 
třešní. Celkové náklady na realizaci (včetně projektové dokumentace) byly 
1.748.000,-Kč. Z toho dotace 1.573.000,-Kč a spolufinancování obce 
175.000,-Kč. 

Na závěr chceme uvést ještě pár informací:  

Tento pozemek byl v 90-tých letech zařazen do lesního pozemku a obec od 
Krajského úřadu v roce 2011 obdržela výjimku na likvidaci porostu původních 
a náletových dřevin a znovu zalesnění. Co by to znamenalo pro obec? Značné 
finanční náklady z obecního rozpočtu, které by se pohybovaly téměř ve stejné 
výši jako u realizace sadu. Ovšem bez dotace a užitek až za několik desítek 
let. Proto jsme také využili možnosti navrácení pozemku na tzv. pochybnost v 
lesním zákoně, kdy tento pozemek nikdy nebyl zalesněn a byl nesprávně 
zařazen do lesní půdy. S převedením zpět na sad a s dotací tak vznikl nový 
ovocný sad, který bude za pár let k Vašemu užitku. Fámy, které po obci šíří 
„zaručení zprávaři“, že sad nebude pro sudické, ale bude sloužit Paměticím, 
jsou liché. I to lze ošetřit v době zrání ovoce, např. dvěma důchodci, kteří 
budou sad za úplatu hlídat. A sklízet budou Ti, kteří si stromy pronajali od 
obce, tak jak tomu bývalo v dobách minulých. 

 



 

6) Hospodaření v obecním lese 
 
V obecním lese bylo v roce 2015 celkem vytěženo 573 m3 dřeva. Mýtní těžba 
probíhala především v zimních měsících leden – březen. Koncem března 
vlivem větrné kalamity po celé ČR v našem obecním lese spadlo kolem 50 
m3a na závěr roku jsme likvidovali asi 50 kusů napadených stromů kůrovcem.  
Za prodej vytěženého dřeva jsme utržili 983.000,-Kč. Celkové náklady na 
těžební i pěstební činnost v tomto roce činily 300.000,-Kč. Čistý zisk do obecní 
pokladny se tedy pohybuje kolem 683.000,-Kč. Díky vysokým výkupním 
cenám začátkem roku jsme většinu dříví stihli prodat ještě za výhodných 
podmínek. 

 
Po extrémech počasí loňského roku, kdy nejprve v předjaří přišla větrná 
kalamita a v letních měsících velká horka a sucha, potýká se celá ČR 
s kůrovcovou kalamitou u smrku. Její neblahé důsledky se projeví ponejvíce 
v tomto roce, a pokud se nezmění ráz počasí, tak kůrovcové kalamity budou 
pokračovat i v letech následujících. Výkupní ceny především u smrku rychle 



klesají a zpracovatelé mají sklady zaplněné kůrovcovou hmotou do 
posledního místa. Z tohoto důvodu neplánujeme v roce 2016 provádět žádné 
mýtní těžby. Budeme se věnovat pěstební činnosti, výsadbě nových stromků 
a jejich ochraně. Jedinou těžbou bude likvidace napadených stromů 
kůrovcem, popř. spadlých stromů vlivem větru, které jsme povinni z lesa 
odstranit. 

 
  
 
7) Projekt na zpřístupnění a vybavení parku na Vohrazdech 
V roce 2015 zpracovávali projektanti na stavební fakultě v Brně projekt na 
zpevněné cestičky v parku a jeho vybavení tak, abychom byli připraveni na 
případné čerpání některé vhodné dotace. V současné době máme 
projektovou dokumentaci již v územním rozhodnutí a nyní čekáme na novelu 
zákona o vynětí ze zemědělského půdního fondu, který v tichosti schválila 
současná vláda v dubnu 2015. V tomto zákoně se píše, že stát, pokud bude 
budovat např. silnice a dálnice, nebude platit žádné poplatky za vynětí ze 
ZPF, ale obce a města např. při budování místních komunikací, rozšiřování 
hřbitovů a také zpřístupňování veřejných parků zpevněnými cestami, budou 
odvádět poplatky jako všichni ostatní. V našem případě by poplatek činil  
400.000,-Kč, neboť jsme v první bonitě půdy. 
Jaký je rozdíl mezi občanem ČR a občanem obce nebo města nám pan 
ministr financí na květnovém sněmu Svazu měst a obcí nedokázal vysvětlit.  
A nevysvětlil ani, co vedlo vládu k tomu, že stát je osvobozen od poplatků  



a obce nikoliv, i když obě strany v tomto případě pracují pro veřejnost – pro 
občany ČR. A tak po delších vyjednáváních Svazu a tlaku samotných měst a 
obcí má již tento nový zákon přichystanou novelu, kde by měly být obce od 
poplatků osvobozeny.  
V projektu parku dále počítáme se zapojením rodičů dětí, kde společně s nimi 
navrhneme konkrétní vybavení dětských hřišť a využijeme jejich nápady, 
náměty a zkušenosti. 
 

8) Omluva  
Na jednání u Okresního soudu v Blansku dne 17. 3. 2015, ohledně 
nepředložení požadovaných dokumentů, bylo přistoupeno na mimosoudní 
vyrovnání s žalující stranou, kde jeden z bodů podmínek je uveřejnění 
omluvy, jehož text dodá žalobce dle níže uvedených pokynů: 

Zveřejnit:  
Po dobu minimálně jednoho měsíce: 
- na úřední desce Obce Sudice v písemné podobě na Obecním úřadě a 
v elektronické podobě zde: http://www.sudice-bk.cz/text/cs/uredni-deska.aspx 

- na webových stránkách Obce Sudice: http://www.sudice-bk.cz/  
Jednorázově:  
- v obecním zpravodaji 
- vyhlásit v  obecním rozhlase 
 

OMLUVA: 

Obec Sudice, IČ: 00841820, Sudice 164 se tímto veřejně omlouvá panu:                                 
 
Vlastimilu Bártovi, nar. 10. 11. 1949, trvale bytem Sudice 159,  
 
občanu obce Sudice,  
že ani po několikerých rozhodnutích a opatřeních proti nečinnosti vydaných 
Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odborem kontrolním a správním, 
nevyhověla písemné Žádosti pana Vlastimila Bárty o poskytnutí informace 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, týkající se těžby dřeva v obecním lese v období od 1. 1. 
2011 do dne podání žádosti, tj. do 15. 6. 2011. Tímto svým protiprávním 
jednáním a průtahy v řízení obec Sudice zasáhla do práva žadatele na 
informace zaručeného v čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a do 
práva žadatele na spravedlivý proces zaručeného v čl. 38 odst. 2 Listiny 

http://www.sudice-bk.cz/text/cs/uredni-deska.aspx
http://www.sudice-bk.cz/


základních práv a svobod. Požadované informace byly panu Vlastimilu 
Bártovi poskytnuty v únoru 2015 (po 44 měsících od podání žádosti) až poté, 
co se obrátil se svým nárokem na zaplacení přiměřeného zadostiučinění za 
vzniklou nemajetkovou újmu způsobenou nesprávným úředním postupem 
územně samosprávného celku na Okresní soud v Blansku.  
 
Přijměte, prosím, omluvu za nemajetkovou újmu, která Vám výše uvedeným 
protiprávním jednáním a průtahy v řízení vznikla a za těžko odčinitelné 
následky, ke kterým v daném důsledku došlo ve Vašem osobním  
a společenském životě. 
        za obec Sudice 
        Ing. Olga Dočkalová, starostka 
        Josef Roupa, místostarosta 
 

9) Vyjádření obce k některým výrokům žalobce při jednání  
u Okresního soudu dne 17. 3. 2015 (zasláno soudkyni OS Blansko) 
 

Vyjádření žalovaného – starostky obce k doplnění skutečností uváděných 
žalobcem u soudního jednání dne 17. 3. 2015. 

Žalobce uvádí soudu nepravdivé informace, když tvrdí: „že žalobce měl ve 
svých potvrzeních pravdu a dřevo vytěžené v obecních lesích bylo prodáno za 
výhodnou cenu členům současné reprezentace obce a bývalému právnímu 
zástupci“. 

Nabídka prodeje palivového dřeva z obecních lesů v roce 2011 byla 
nabídnuta všem občanům obce, neboť byla vyvěšena na informačních 
nástěnkách i na internetových stránkách obce a byla vyhlášena místním 
rozhlasem. Kdokoliv měl tedy možnost se přihlásit (informační leták soudu 
přikládáme v příloze).  

Cena jehličnatého paliva (700,-Kč/m3) kopírovala v té době tržní výkupy 
dřeva obchodními firmami. Odvoz z lesa si museli zájemci zajistit sami. Chtěli 
jsme tím vyjít vstříc našim občanům, neboť obce, které vlastní lesy, zpravidla 
nabízí palivové dříví svým obyvatelům. Zájem obyvatel však z důvodu vysoké 
ceny nebyl nijak velký, neboť v té době nabízely firmy i s dovozem k domu 
cenu jehličnatého paliva za 650,-Kč/m3. Zájem měli pouze čtyři obyvatelé a 
těm jsme vyhověli. Zůstatek si vzal pan místostarosta, protože doprava při 



prodeji 10 m3 by převýšila hodnotu dřeva. To samé se stalo v prodeji tvrdého 
dubového dřeva, o které neměl nikdo z obyvatel zájem a v lese jsme jej měli 
pouze menší množství v kvalitě III. D a V. jakostní třídě. Část si tedy vzal náš 
bývalý právní zástupce (za cenu 1400,-Kč/ m3) a další část, o kterou nebyl 
zájem, jsme prodali obchodní firmě až po měsíci za cenu dokonce nižší než 
zaplatil právní zástupce ( 1380,-Kč/ m3).  

V příloze také soudu dokládáme ceny dříví, které uvádí odborný lesnický 
časopis dle Českého statistického úřadu, kde je patrné, že nešlo o žádnou 
výhodnou cenu, ale o cenu běžnou tržní. 

Pravda tedy je, že dřevo si koupil pouze jeden člen vedení obce a ceny nebyly 
nijak výhodné. Těmito informacemi žalující disponuje a k prověření cen má 
v rodině odborníka z lesnického oboru, svého syna, který pracuje u lesnické 
společnosti a pravidelně chodí kontrolovat obecní les. Pokud žalobce tvrdí, že 
byly ceny příliš výhodné, měl možnost si toto palivo také koupit a zájemců 
z řad obyvatel by se nepochybně přihlásilo podstatně více. 

Praxe v některých obcích, které vlastní obecní lesy, jsou však zcela jiné. 
Kvalitní dřevo tzv. kulatinu prodá obec obchodním firmám nebo přímým 
odběratelům tak, jako my kvalitní sortimenty prodáváme do Rakouska i ČR a 
zbytkové dřevo, méně kvalitní, nabídne svým občanům za podstatně nižší 
ceny, než jsou na trhu. Tento způsob si díky pár lidem z řad bývalého 
osazenstva obecního úřadu, kam žalobce patří, dovolit nemůžeme, protože 
bychom byli ihned nařčeni z okrádání obce, jak se tomu stalo právě nyní.  

Obyvatele pravidelně informujeme o hospodaření v obecním lese jak na 
schůzích zastupitelstva, tak také v místním zpravodaji a uvádíme  
i ekonomické údaje. Lidé se pravidelně zúčastňují brigád v obecním lese při 
sázení stromků, ošetřování proti okusu nebo likvidaci klestu. Domnívám se, 
že v naší obci, oproti minulosti, má většina obyvatel od roku 2010 zcela jasný 
přehled o dění a hospodaření v obecním lese.  

Při zpětných kontrolách z let působení žalobce ve vedení obce, jakožto 
místostarosty obce, se ukázalo, že bylo kvalitní dřevo prodáváno pod tržními 
cenami a chyběly desítky vytěžených kubíků dřeva jako rozdíl ve vytěženém a 
prodaném množství, což nám bývalé vedení nedokázalo vysvětlit. V současné 
době máme vysokou cenovou výtěžnost dřeva, zvláště při přímých prodejích 
do Rakouska a tato skutečnost je žalobci velmi dobře známa.  



Snaha prokázat soudu, že jeho žaloba a frustrace byla opodstatněná, se 
zakládá na lživých informacích a výrocích, proto považujeme za důležité soud 
o těchto skutečnostech informovat. 

           Olga Dočkalová – starostka obce 

 

Plánované akce na rok 2016 
 

6. 2.   Hasičský ples 
20. 2.  Masopustní průvod 
12. 3.  Sudická zabijačka  
12. 3.  Karneval pro děti  
duben  Jarní úklid příkop 
30. 4.  Pálení čarodějnic  
Květen  Výlet do ZOO Olomouc 
11. 6.  Hasičská soutěž mladých hasičů s večerní zábavou  
16. 7.  Turnaj Honzy Drobníčka v malé kopané  
16. 7.  Pouťová zábava  
17. 7.        Sudická pouť 
20. 8.  zábava SDH Sudice 
10. 9.  Hasičská soutěž „ O putovní pohár SDH Sudice“ s večerní 

zábavou 

 
Místní knihovna 

V roce 2015 se knihovna zaměřila především na kupování nových titulů, aby 
se více obměnil knihovní fond. Postupně se během roku koupilo přes 
neuvěřitelných sto knih, z nichž většinu tvoří beletrie pro dospělé. Zároveň byl 
fond rozšířen o knihy darované, za což bych chtěla touto formou všem 
dárcům poděkovat.  

Aktuálně se tedy v knihovně nachází přes 2 500 knih, vypůjčeno jich bylo 
v roce 2015 přes 500. V roce 2016 se plánuje další rozšiřování fondu, a to 
nejen o beletrii pro dospělé, ale také pro děti (především začínajícím 
čtenářům je potřeba vytvořit základ knih tzv. prvního čtení), doplníme knihy 
z  „povinné četby“ a encyklopedie. 



A co se tedy kupovalo v roce 2015? 

Na ostřílené čtenáře čeká 12 dílů série Hraničářův učeň od Johna Flanagana. 
Popisuje životní příběh Willa, hraničářova učně a jeho přátel z hradu 
Redmont. Na menší čtenáře čeká klasika – Kubula a Kuba Kubikula od 
Vladislava Vančury, Chumelení Jiřího Kahouna či Český rok Josefa Lady. 

V loňském roce se v dobrém slova smyslu opět předvedla severská 
detektivka. Díky tomu do knihovny přibyl Jo Nesbo (Policie, Krev na sněhu), 
Lars Kepler (Stalker - pátý díl série o komisaři Joonu Linnovi), autorské duo 
Börjlindovi (Třetí hlas, Černý úsvit), Mons Kallentoft (Vodní andělé) či Camilla 
Läckberk a její kniha Kameník. 

Podstatně jsme rozšířili historické romány Vlastimila Vondrušky (aktuálně 
máme k dispozici všechny tři díly jeho rozsáhlé Husitské epopeje) a Hany 
Whitton (Žárlivá císařovna: Alžběta Pomořanská a Karel IV.; Anna Falcká: 
zamilová princezna a osamělý král; Karel IV. jménem koruny, jménem lásky; 
Anežka Česká: cesta lásky a víry hrdé Přemyslovny; Poslední Lucemburk). 

Nezapomněli jsme ani na světové bestsellerové autory: 

Gilian Flynnová – Ostré předměty 

Robert Galbraith - Hedvábník 

John Green – Hvězdy nám nepřály 

Liane Moriarty – Na co Alice zapomněla, Manželovo tajemství, Sedmilhářky 

Jojo Moyesová – Dívka, již jsi tu zanechal, Stříbrná zátoka 

Terry Pratchett – Pod parou 

Diane Setterfield – Bellman & Black, Třináctý příběh 

Nicholas Sparks – Co s láskou, Nezapomenutelná cesta 

Danielle Steelová – Nádherný život, Na první pohled, Palomino 

Z povinné literatury stojí zmínit Erbenovu Kytici z pověstí národních, Janu 
Eyrovou od Charlotte Bronteové, Sto roků samoty G. G. Márqueze. 

A v neposlední řadě se rozrostla naučná literatura:  

Jan Bauer - České princezny na evropských trůnech 



Jitka Dlouhá - Fusing: Kouzlo spékaného skla 

Christina Feldmanová – Meditace pro začátečníky 

David Glockner - Císařův prezident 

Hartwig, Hausdof – Čínský Roswell 

Klára Koníčková – Floristika pro začátečníky: květinové aranžmá pro celý rok 

Joe Navarro - Nebezpečné osobnosti 

Kamila Šírová-Motyčková - Pozapomenutá místa: krásy naší země 

Veškeré novinky z knihovny a kompletní přehled nově zakoupených knih 
naleznete zde: http://www.knihovnasudice.estranky.cz/ 

Pokud hledáte konkrétní titul, využijte níže uvedený odkaz na katalog: 

http://clavius.mzk.cz/sudice/ 

Chtěla bych Vám všem do roku 2016 popřát zdraví, štěstí, lásku a pohodu a 
poděkovat za Vaší přízeň! 

          Hana Kaderková 

 

Jaké bylo kulturní dění v naší obci v roce 2015: 
7. 2.  Hasičský ples 
21. 2.  Malování barvami Země  
28. 2.  Masopustní průvod 
7. 3.  Sudická zabijačka  
7. 3.  Karneval pro děti  
15. 4.  Mahenovo divadlo v Brně- činohra 
18. 4. Jarní úklid příkop  
30. 4.  Pálení čarodějnic  
24. 5.  Výlet do ZOO Olomouc  
31. 5.  Vítání občánků  
14. 6.  Hasičská soutěž mladých hasičů s večerní zábavou  
18. 7.  Turnaj Honzy Drobníčka v malé kopané  
18. 7.  Pouťová zábava  
19. 7.  Sudická pouť, cimbálovka Jožky Šmukaře  
12. 9.  Hasičská soutěž „ O putovní pohár SDH Sudice“ s večerní zábavou  



7. 11.  Lampiónový průvod pro děti i dospělé  
28. 11. Zájezd do Prahy na muzikál Vánoční příběh 
5. 12.  Mikulášská nadílka v parku na návsi  
19. 12. Zpívání pod vánočním stromem 
30. 12. Vánoční bruslení v Boskovicích 
 
Všem, kteří se zapojili do organizace kulturního dění v obci mnohokrát 
děkujeme. Radost našich nejmenších i dospělých z kulturních akcí, by nebyla 
bez Vašeho nadšení, nadhledu a přičinění! 
 

Proběhl druhý hasičský ples, a jako minulý rok nám k tanci hrála kapela 

Defekt. V průběhu večera vystoupily dvakrát mažoretky z Letovic a pokaždé 

odcházely z parketu s bouřlivým potleskem. Hlavní cenou v tombole byl tento 

rok vykrmený vepřík, kterého daroval Pavel Dokoupil ze Sudic. 

 



Masopustní průvod masek s harmonikářem i tento rok prošel celou obcí  

a nejedna hospodyňka jim nabídla něco dobrého k snědku a k pití. Celá akce 

byla ukončena posezením na Obecním úřadě, kde byla bohatá tombola 

z darů, které masopustní průvod obdržel od sudických občanů za celý den. 

  



 

Již potřetí jsme se sešli na obecní zabíjačce, na které se prodala spousta 

zabijačkových specialit ze dvou vepřů. Občané, ale i přátelé obce, si mohli 

koupit speciality jako například škvarky, jitrnice, jelita, ovar, maso, polévky a 

pečené maso za lidové ceny. 

 



  

 

    

 

 



 

Také v roce 2015 jsme uklízeli příkopy okolo obce a do práce se zapojili i ti 

nejmenší – naše děti. Uklízení trvalo pár hodin, a poté si dobrovolníci po 

práci zaslouženě opekli u rybníka Panina louka špekáčky a v místním 

pohostinství si dali něco dobrého k pití. Nasbíralo se 24 pytlů odpadu a díky 

tomu máme zase na rok příkopy čisté. Děkujeme!  

 

 

 



 

 

 



V roce 2015 naši obec na pálení čarodějnic poctily svojí návštěvou 4 svůdné 

čarodějky. Tyto dámy si pro naše nejmenší připravily pár aktivit a úkolů, 

které děti v maskách čarodějů a čarodějek s radostí plnily. Děti skákaly 

v pytli, létaly na koštěti, házely šiškami na cíl a za splnění všech aktivit 

dostaly čarodějnický letecký průkaz. Na závěr celého reje si děti opekly na 

ohni špekáčky. Jakmile se setmělo, dobrovolní hasiči zapálili vatru a všichni si 

užívali zbytek pěkného večera. 

 

 





 

Pro děti v obci pořádaly maminky den plný her a zábavy. Vstupné na tuto 

akci bylo dobrovolné, ale i přesto byli rodiče velmi štědří a nadšení maminek 

pro jejich, ale i ostatní děti, náležitě ocenili. Bylo připraveno pět stanovišť, na 

kterých děti nechaly volnou ruku svojí kreativitě, ukázaly nám, jak jsou 

šikovné, ale také jak jsou trpělivé a sportovně zdatné. Velký dík patří také 

Jaroslavu Pánkovi ze Sudic, který na této akci předvedl své dva vojenské vozy, 

které děti, ale i tatínci po celé odpoledne obdivovali. Celá akce se vydařila, 

neboť byla hojná účast dětí a sluníčko přálo.  



 

 



 

 

 

 

 



 

Tento rok se soutěže zúčastnilo 30 družstev starších žáků a 34 družstev 

mladších. Družstvo našich hasičů bylo v kategorii starších a umístilo se na 

krásném 4. místě. Na prvních příčkách se umístila družstva z Petrovic, 

Sychotína a Jabloňan. V kategorii mladších se na prvních příčkách umístila 

družstva ze Sychotína, Petrovic a Jabloňan.  

 



 

 

 



 

Závěrečné kolo proběhlo Velké ceny Blanenska jako každý rok na kopečku  

v Sudicích dne 12. 9. 2015. A bylo se opravdu na co koukat. Nervy u spousty 

týmu pracovaly na plné obrátky, protože se bojovalo o konečná umístění a až 

do tohoto závodu neměla většina týmů své konečné umístění jisté. 

Chvíli po poledni se na startovní čáru postavil první tým a nebyl to nikdo jiný, 

než domácí borci ze Sudic. Těm se bohužel útok vůbec nepovedl a s 

výsledným časem 37,97s skončili až hluboko v poli poražených. Nejlépe se se 

sudickou tratí poprala Obora a časem 17,37s, zvítězila a dokázala na jednom 

terči zastavit časomíru časem pod 17 vteřin. 

 



 

Stříbrný stupínek obsadili kluci ze Žernovníka s časem 17,63s a předvedli 

další pěkný útok do své sbírky. Bronz tentokrát ukořistilo Stražisko s časem 

17,99s a to byl také poslední čas pod 18 vteřin. Bramborová medaile 

tentokrát zbyla na Černovice „B“, ale bylo to velmi těsné, protože jejich 

výsledný čas byl 18,01s. Nejlepší pětku mužů uzavíral Míchov s časem 18,20s. 

Text převzat z: http://www.vc-blanenska.com/ 

Tradiční, v pořadí druhý, průvod vedl čert. Čert šel v čele průvodu a všichni 

zúčastnění museli jít v jeho stopách, aby došli k jednotlivým stanovištím. Na 

stanovištích, která měla u dětí úspěch, čekali: bludička s vodníkem  

a hejkalem, princ s Popelkou, Máša s medvědem, upíři a nakonec loupežníci. 

Na každém stanovišti děti plnily nějaký úkol a za něj dostaly odměny. Průvod 

byl zakončen u Obecního úřadu, kde si každý mohl dát čaj nebo punč, ale  

http://www.vc-blanenska.com/


i něco dobrého na zub. Celý průvod byl zakončen ohňostrojem, který trval pár 

minut a za letošním průvodem udělal krásnou tečku. 

 

 

 



 

 



I letos nás na návsi v parku navštívil Mikuláš a jako každý rok nepřišel sám. 

Pomáhali mu opět andílci, kteří měli pro hodné, ale i zlobivé děti balíčky. 

Tento rok k nám do Sudic zavítal i sám král pekel Lucifer s knihou hříšníků. 

Těch hříšníků v Sudicích moc nemáme a doufáme, že to tak zůstane a bude 

to jen a jen lepší. Děti uměly krásné básničky, proto dostaly od andělů 

balíčky. Žádné dítě si nakonec čerti neodnesli, i když měly některé namále. 

 

 

 



 

Před první adventní nedělí občané Sudic v hojném počtu navštívili Prahu. 

Vydali jsme se na divadelní představení Vánoční koleda, které hráli v divadle 

Studio DVA. V představení jsme viděli známé herce jako například Karla 

Rodena a Ivanu Chýlkovou v hlavních rolích. Představení bylo spíše formou 

muzikálu a všem se moc líbilo. Tímto divadlem jsme se pěkně naladili na 

vánoční advent.  

 

Předvánoční čas jsme si zpříjemnili právě tímto přátelským zpíváním koled 

pod stromečkem u Obecního úřadu. Kdo chtěl, donesl něco dobrého k snědku 

k vánočnímu punči a za doprovodu kapely Prak a sálu dobrých lidí se 



povídalo a zpívalo. Na této akci nechyběli ani naši nejmenší, kterých nebylo 

málo. 

 
 

 



 



VÝCHOVA NÁSTUPCŮ K SAMOSPRÁVĚ, ANEB KDYŽ PŮJČÍTE 
 OBECNÍ ÚŘAD DĚTEM 

 

„ KDO CHCE BÝT STAROSTOU??“ 

 



   

 

Touto cestou děkujeme všem obyvatelům, kteří věnovali čas výzdobě před 
svými domy a udělali tak radost účastníkům lampiónové procházky naší obcí. 
Je hezké sledovat, že i přes téměř nedostatkové dýně posledních suchých let, 
přibývá této magické výzdoby se skvělými nápady.  

Čekal nás velmi složitý úkol vyhodnocení této tradiční soutěže. Na prvních 
šesti místech se umístili velmi nápadité dýňové kompozice. Ovšem ocenění by 



si zasloužili všichni, proto budeme v soutěži pokračovat dále a snad 
nezapomeneme postupně na ocenění všech soutěžících. 

Vyhodnocení „ Dýně roku 2016“ : 

1. Cena - dárkový balíček - dům č. 142 - rodina Bečičkova  
2. Cena -  bonboniéra + rychlé špunty - dům č. 161 - rodina Staňkova 
3. Cena - bonboniéra + rychlé špunty – dům č. 82 - rodina Smejkalova  
4. Cena - bonboniéra + rychlé špunty – dům č. 188 - rodina Obertíkova 
5. Cena - velký sáček bonbónů - dům č. 22 - rodina Skalníkova 
6. Cena - velký sáček bonbónů - dům č. 129 - rodina Rozkošná 

Ceny budou přichystány na obecním úřadě od 1. února 2016. 

 

 

V roce 2015 se narodili tito noví občánci: 

26. 1.  Skalský Jakub    Sudice 8 

4. 8.   Obertík Jan    Sudice 188  

8. 10.  Drápalová Sofie    Sudice 81 

 



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 2015 opustilo celkem 7 našich občanů: 

13. 1.  Šimek Kamil    Sudice 32 

31. 1.  Maixnerová Ludmila   Sudice 120 

10. 2.  Veverková Jarmila   Sudice 139  

9. 7.   Dufková Lydie    Sudice 146 

28. 8.  Kotrhonzová Marie   Sudice 77 

31. 8.  Kaderka Lubomír   Sudice 104 

10. 10.  Kafka Antonín    Sudice 90 

 
VZPOMÍNÁME! 

Pozn. jeden občan z důvodu žádosti jeho manželky není uveden. 

 

  Naši oslavenci v roce 2016 

Leden 
Jarmila Veselská, č. p. 138, 80 let 
Lydie Hlaváčková, č. p. 53, 60 let 

Únor 
Milan Kučírek, č. p. 37, 50 let 
Jiří Dražil, č. p. 131, 75 let 
Vlastimil Boháček, č. p. 39, 70 let 
Marie Divišová, č. p. 58, 65 let 

Březen 
Jarmila Roupová, č. p. 148, 75 let 
Dagmar Kšicová, č. p. 149, 65 let 
Marie Přichystalová, č. p. 81, 65 let 

Duben 
Jarmila Čermáková, č. p. 27, 92 let 
Milada Pléhová, č. p. 18, 75 let 
Irena Dokoupilová, č. p. 69, 84 let 
Marie Kozlovská, č. p. 145, 70 let 

Červenec 
Pavel Kučka, č. p. 162, 50 let 

Srpen 
Jana Skřipská, č. p. 96, 50 let 

Září 
Milan Obůrka, č. p. 133, 50 let 
Věra Kuchařová, č. p. 156, 65 let 

Říjen 
Hana Přibylová, č. p. 38, 80 let 
Zdeněk Laštůvka, č. p. 111, 65 let 

Listopad 
Libuše Špidlíková, č. p. 40, 87 let 
Věra Přibylová, č. p. 108, 86 let 
Miloslava Kalabusová, č. p. 164, 65 let 

 
 
 



Květen 
Šárka Poláčková, č. p. 83, 65 let 
Vlasta Šmeralová, č. p. 25, 89 let 
Bohuslav Štětkář, č. p. 88, 87 let 
Adéla Kučírková, č. p. 37, 75 let 
Arnošt Procházka, č. p. 90, 65 let 
Marie Svobodová, č. p. 75, 88 let 

Červen 
Josefa Přikrylová, č. p. 142, 70 let 
 
 

Prosinec 
Květoslava Přichystalová, č. p. 81, 90 let 
Irma Vystavělová, č. p. 14, 86 let 
František Boháček, č. p. 1, 70 let 
Věra Bártová, č. p. 159, 65 let 
Libuše Živná, č. p. 59, 70 let 
Eva Kotoučková, č. p. 30, 65 let 
 

 

Obsah: 

1. Rejstřík „duší“ farnosti knínické - obec Sudice k r. 1826 

2. Nahlédnutí do katolické matriky, FÚ Knínice, r. 1861-1903 

3. Františka Mifková, poslední sudická porodní bába 

 

Rejstřík „duší“ farnosti Knínice - obec Sudice k r. 1826. 

Vysvětlivky: 
V pořadí za sebou následuje: číslo domu, jméno hospodáře (může a nemusí 
být majitel domu), výměra obhospodařované půdy, věk hospodáře, vyznání 
(K - katolické, E - evangelické). Dále zkratky: m.-manželka hospodáře,  
s.-syn(ové), d.-dcera(y), v.-výměnkář(ka), vd.-vdova(ec). Jména jsou přepsaná 
do dnešní podoby. Věk (vždy uveden v závorce) nemusí odpovídat 
skutečnosti. 
 
1. 
BOHATEC Fabian (½ lán, 52, E), m.  Anna (45), s. Jakub (22), d. Mariana (20), 
Anna (16), Rozina (12). Pacholek František (20).  
2.  
SKALA František (½ lán, 39, E), m. Františka (36), s. František (4), d. Josefa 
(16), Kateřina (8). Otec hospodáře Jakub Skala (72), jeho d. Apolena (22). 



3. 
LOUBAL Jakub (½  lán, 44, E), m. Helena (42), s. Tomáš (16), Jakub (10), Josef 
(8). Pacholek Josef (18), děvečka Kateřina (22), děvečka Kateřina (23). 
4. 
KOTRHONZ František (¼ lán, 58, E), m. Kateřina (53), s. František (29). 
Pacholek Jan (16), děvečka Františka (22). 
5. 
KOŽOUŠKOVÁ (½  lán, 60, vd., E). Syn Tomáš (27), m. Anna (20), d. Mariana 
(25), Josefa (20), Veronika (13). Dcera Anna Kožoušková, (35), její d. Kateřina 
(7). Kožoušková Madlena (59, v.), s. Matouš (20), d. Anna (22). 
6. 
ŠPIDLA Jan (½  lán, 43, E), m. Veronika (42), s. Jan (16), František (14), Jakub 
(17), Fabian (3), d. Anna (19). Otec Josef Špidla (73, v.). 
7. 
FIALA František (1/8 lán, 32, E), m. Helena (32). Otec František Fiala (60), m. 
Veronika (54). Mariana 
 Krambalíková (72), d. Viktorie (29), její syn Jakub (5). 
8. 
CHLUP Pavel (1/8 lán, 55, E), m. Anna (48), s. Jakub (19), d. Františka (25), 
Anna (22). Podruh Ondřej Kotrhonz (59), m. Marina (46), s. Jakub (18). 
9. 
TRNKA Matěj (1/8 lán, 59, K), m. Rozina (43), s. František (26), d. Josefa (9), 
Veronika (5).  Podruh Vavřinec Trnka (52), m. Rozina (51), s. František (11), d. 
Mariana. 
10. 
KROUŽÍLEK František (1/8 lán, 41, K), m. Mariana (59), d. Helena (19), 
Kateřina (17). Podruh Dominik Trnka (65), m. Františka (58), s. Jan (10), d. 
Veronika (6). 
11. 
POKORNÝ Josef (36, E), m. Apolena (34), s. František (3), d. Kateřina (6), 
Františka (1/2). 
12.  
VEVERKA Josef (63, K), m. Mariana (44), s. Josef (19), Tomáš (15), d. 
Františka (12), Mariana (6). Pacholek Antonín (42). 
13. 
ŠPIDLA Tomáš (38, E), m. Veronika (34), s. Jan (12), Fabian (5). Veronika 
Vašková (66, vd.). 



14. 
BÍLEK Fabian (68, E), m. Anna, s. Jakub (22). 
15. 
VČELAŘ Pavel (47, K), m. Anna (40), d. Veronika (16), Františka (12), Josefa 
(9), Mariana (5). 
16. 
ŠEVČÍK František (28, K), m. Anna (23), s. František (1/4). 
17. 
VALOUŠKOVÁ Veronika (41, vd., E), s. František (15), d. Františka (6), 
Veronika (2). 
18.  
ŠPIDLÍK Jan (28, E), m. Veronika (38), s. František (17), Tomáš (12), d. 
Veronika (5), Františka (2), Anna (1). Podruhkyně Mariana Krambalíková 
(64), d. Viktorie (29), její syn Jakub (6). 
19.  
ANDRLÍK Antonín (39, K), m. Anna (38). 
20. 
LOUBAL Tomáš (39, E), m. Veronika (39), s. Tomáš (6), d. Kateřina (16), 
Veronika (11), Josefa (8), Františka (4). 
21. 
KONEČNÝ Fabian (46, E), m. Kateřina (44), s. Fabian (15), František (10), d. 
Anna (19). Josef Konečný (68). Podruhkyně Anna Špidlová (51). 
22. 
STANĚK Pavel (55, K), m. Anna (52), s. František (22), d. Josefa (9). 
23. 
HRONEK Jakub (70, E), m. Veronika (68). Syn Jakub (35), m. Alžběta (27), s. 
Fabian (2), d. Barbora (6). Pacholek Ignác (20), děvečka Kateřina (20). 
24.  
UHLÍČEK František (57, K), m. Kateřina (54), d. Markéta (17). 
25. 
BOHÁČKOVÁ Anna (½ lán, 62, E), d. Mariana (36). Syn Fabian (29), m. 
Františka (22). Pacholek Josef (27), schovanka Anna (8).  
26. 
KOŘALNÍK František (50, E), m. Kateřina (47), d. Veronika (27), Františka 
(10). Syn Tomáš (24), m. Veronika (24). Děvečka Josefa (20). Helena 
Špidlíková (69), d. Františka (37). 
27. 
ŠMERAL František (½ lán, 48, E), m. Barbora (48), s. František (25). 



Schovanka Anna (27), její d. Kateřina (4).  Pacholek Tomáš (22). Podruhkyně 
Mariana Samková (47), d. Veronika (15), s. Jan (8). 
28. 
ŠMERAL Jakub (½ lán, 54, E), m. Kateřina (54), s. Tomáš (15). Syn František 
(30), m. Kateřina (34), s. František (1/2), d. Veronika (3). Pacholek Libor (36). 
Mariana Samková (40), s. Jan (9), d. Veronika (13). 
29. 
PŘIBYL Jakub (½ lán, 32, K), m. Mariana (30), d. Mariana (9), Františka (6), 
Josefa (4). Otec Matouš Přibyl (70), m. Františka (57), d. Anna (25), Veronika 
(14). 
30. 
STANĚK František (¼ lán, 32, K), m. Veronika (36), s. František (13), Josef (6), 
d. Mariana (11), Františka (1/2).  
31. 
JANOUŠEK Tomáš (½ lán, 27, K), m. Josefa (27), d. Rozina (6), Veronika (3), 
Františka (1).  Pacholek Josef (22), pohůnek Matouš (16), děvečka Viktorie 
(23), děvečka Františka (19). Jan Kosička (43, v.), m. Rozina (32), s. František 
(11). 
32. 
BOHÁČEK Jan (½ lán, 37, E), m. Anna (34), s. Jan (11), František (9), Tomáš 
(6), Fabian (3), d. Františka (1). Pacholek Josef (25), pohůnek František (16), 
děvečka Kateřina (22). Podruh Josef Slavíček (32), m. Anna (30). Matka 
Madlena Boháčková (62). 
33. 
PŘIBYL František (¾ lán, 35, E), m. Rozina (36), s. František (5), Jan (1/2), d. 
Anna (11), Veronika (8), Rozina (3). Děvečka Rozina (36), děvečka Veronika 
(16). Pacholek Ondřej (27). Matka Anna Přibylová (80). 
34. 
SEDLÁK František (59, K), m. Anna (33), s. František (11), d. Veronika (6). 
Tovaryš Jan (19). 
35. 
BÍLKOVÁ Mariana (70, K), s. František (49). Podruh Jakub Barák (50), m. 
Mariana (40), s. Florian (5), d. Kateřina (11), Františka (8), Veronika (1). 
36. 
ŠPIDLÍK Jan (64, E), m. Terezie (49), s. František (20). Podruhkyně Madlena 
Tihonová (56). 



37. 
KONEČNÝ František (62, E), m. Johana (53), s. František (24), d. Veronika 
(15), s. František (24). 
38. 
PŘIBYL František (26, E), m. Veronika (18). Otec František Skala (86). 
Pacholek Jakub (17). 
39. 
SVOBODA Jakub (1/8 lán, 41, K), m. Anna (47), s. Fabian (14), František (10), 
d. Veronika (21).  Podruh František Barák (59), m. Viktorie (47), s. Tomáš 
(22). 
40. 
VEVERKA Jakub. Prázdný dům. 
41. 
BÍLEK Matouš (32, E), m. Josefa (25). Děvečka Veronika (28). Matka Kateřina 
(70). 
42. 
CHLUP Jakub (51, K), m. Františka (50), d. Veronika (20). Syn Jakub Chlup (26, 
kovář), m. Františka (27), s. František (5). 
43. 
POSPÍŠIL Josef (32, E), m. Mariana (32), s. Jakub (9), d. Josefa (5), Františka 
(1/2). Pacholek Jakub (28), děvečka Anna (38), děvečka Františka (14). 
Matka Anna Pospíšilová (72). 
44. 
BOHÁČEK Tomáš (40, E), m. Anna (36), d. Josefa (9), Anna (5). Děvečka 
Františka (23), pacholek Josef (22). Matka Madlena (80). Podruh Martin 
Konečný (47), m. Kateřina (46), s. František (13), Bartoloměj (9), d. Anna 
(17). 
45. 
KLAPUŠ Josef (½ lán, 45, K), m. Veronika, s. Jakub (14), Fabian (12). Děvečka 
Anna (20), pacholek Bartoloměj (38). Matka Rozina  Klapušová (81). Podruh 
František Klapuš (54), m. Helena (50), s. Josef (13). Jakub Přibyl (67). 
46. 
BRECHA František (58, E), m. Anna (51), s. František (24), Fabian (22), Josef 
(13), Tomáš (6), d. Helena (28). 
47. 
BÍLEK Jakub (39, E), m. Terezie (40), s. Fabian (3), d. Anna (16), Mariana (11), 
Kateřina (9). 



 
48.  
KOČVARA Jakub (49, K), m. Mariana (49), d. Anna (5). 
49.  
Mlýn na Pastvisku - patří pod Boskovice. 
50. 
Dvůr na Pastvisku - patří pod Boskovice. 
51. 
LOUBAL Ondřej (62, E), m. Anna (61). Josef Konečný (64), m. Helena. 
52. 
DLAPA Josef (51, K), m. Josefa (44), s. František (15), d. Kateřina (19). 
53. 
KOLÁŘ Josef (38, E), m. Barbora (38), s. Fabian (17), František (15), Jan (11), 
Josef (4), d. Františka (9), Anna (1). 
54. 
SAMEK František (32), m. Mariana (30), s. František (6), d. Františka (2). 
55. 
KALVODA František (55, K), m. Mariana (48), d. Veronika (13), Marta (11), 
Josefa (9). Dcera Anna (23), její d. Gloria (1/2). 
56. 
MARKOVÁ Anna (52, K, vd.), d. Veronika (15). 
57. 
DLAPOVÁ Mariana (66, K, vd.), d. Tereza (21), Mariana (14). 
58. 
KOTRHONZ Jakub (39, E), m. Kateřina (38), s. František (18), Jan (16), d. 
Anna (8). 
59. 
KOTRHONZOVÁ Veronika (67, vd., E). Syn Matouš (38), m. Mariana (37), s. 
Matouš (6), Tomáš (1), d. Anna (4). 
60. 
ŠPIDLÍK Jakub (62, E), m. Kateřina (45), s. Fabian (23), Matouš (14), Tomáš 
(6), Antonín (1), d. Josefa (11). 
61. 
ŠMERAL Jakub (50, E), m. Anna (40), s. František (14), d. Anna (21). 
62. 
BÍLEK Jakub (60, K), m. Terezie (42), s. František (8), d. Rozina (11). 
63.  
ŘEHOŘEK Tomáš (46, E), m. Veronika (36), s. Josef (8), Tomáš (5). 



64. 
BÍLEK František (42, E), m. Kateřina (33), s. František (12), Fabian (8), d. Anna 
(6). Matka Rozina Bílková (76). 
65. 
VAŠEK Jakub (45, E), m. Veronika (37), s. František (6), d. Anna (20), Josefa 
(18), Františka (11). Otec Jakub Vašek (72). 
66. 
STANĚK Izidor (68, K), m. Viktorie (67), s. František (31), Fabian (26), d. 
Josefa (22). Schovanec Karel (9). 
67. 
STAŇKOVÁ Mariana (53, K), d. Veronika (18). Syn Tomáš (31), m. Veronika 
(27), s. František, 4, Tomáš (1). 
68. 
ZEMLER Matěj (45, učitel, K), m. Anna (27), s. Antonín (14), František (12), 
Ondřej (9), d. Josefa (20), Františka (5). 
 
 
 

Sumář: 
V r. 1826 měly Sudice celkem 424 obyvatel (včetně námezdní síly). Z tohoto 
počtu bylo 213 osob katolického vyznání a 211 osob evangelického vyznání.  
 

Matrika narozených - Sudice, FÚ Knínice, r. 1861-1903 

Do r. 1949 náležely Sudice pod FÚ v Knínicích, který také (od r. 1633) 
vedl všechny příslušné matriky. (Evangelická matrika se oddělila po r. 1849.) 

 Matrika narozených, zahrnující období let 1861-1903 je v pořadí 
sedmou z celkového počtu osmi matrik. Jsou v ní zapsány děti, jejichž oba 
rodiče (případně jeden z rodičů) se hlásili k římsko-katolické církvi. (Děti 
z evangelických rodin za toto období jsou zaneseny v evangelické matrice FÚ 
Vanovice.)  

Matrika obsahuje následující údaje: 
1. Datum narození/křtu: rok je většinou uveden v záhlaví, následuje 

datum narození/křtu.  
Křest prováděla pověřená osoba (viz níže) převážně do dvou, výjimečně do tří 
či více dnů ode dne narození dítěte (např. 19/25 října 1903 na čp. 21 nar. 
Josef Pospíšil). Pokud dítě přišlo na svět již mrtvé či zemřelo během porodu, 
nebylo pochopitelně pokřtěno a farář tuto skutečnost zapsal do rubriky 



k datu narození. Pokud dítě přece jen krátkou dobu po porodu žilo, mohla je 
z „nevyhnutelné potřeby“ pokřtít porodní bába. (Např. 3. 12. 1862 se narodil, 
následně byl pokřtěn porodní bábou a ještě tentýž den zemřel Josef, syn 
domkaře Františka Barvy z čp. 9.) - Za uvedené období matrika neeviduje 
žádné mrtvě narozené dítě. 

2. Jméno křtícího: novorozence křtil farář nebo administrátor (tj. kněz 
dočasně pověřený vedením fary). Ve výjimečných případech mohl zastoupit 
kooperátor (tj. farní vikář) či porodní bába (viz výše). Údaje do matriky 
zapisoval pouze farář (případně administrátor), jakožto úřední osoba, 
pověřená vedením matriky.  Přibližně jednou do roka zástupce brněnského 
biskupství provedl tzv. vizitaci, tj. dohlédl, zda je matrika vedena podle 
stanovených předpisů. 
Do uvedené matriky provedli zápisy následující faráři: 
 Josef Luňáček - působil na FÚ v Knínicích plných šedesát let: od r. 1818 

jako vikář, od r. 1830 jako farář. Zemřel 21. června 1878 ve věku 83 let.  
Svůj rukopis zanechal ve třech matrikách narozených: jednak dopsal 
matriku vedenou od r. 1795 do r. 1833, dále sepsal celou matriku z let 
1834 - 1860, a konečně založil matriku z let 1861 - 1903. Do posledně 
jmenované učinil v případě Sudic první zápis 30. května 1861 (nar. 
Šimon, syn Františky Staňkové na čp. 19), poslední 14. března 1878 
(nar. Josef, syn Krištofa Dragona, podruha na čp. 28). - Farář Josef 
Luňáček prováděl zápisy výhradně švabachem a v německém jazyce.  
Po jeho smrti působil v Knínicích krátce administrátor Antonín Macek, 
do té doby tamější vikář. 

 Jan Kraupner - provedl první zápis do sudické matriky 11. listopadu 
1878 (nar. František, syn Jana Jeřábka, podruha na čp. 10). V Knínicích 
působil do podzimu r. 1896, kdy odsud odchází (poslední zápis 27. 8. 
1896 nar. František, syn Františka Lepky na čp. 15). Psal česky, 
latinkou. 

 Tomáš Špidla - pocházel ze Šebetova. Na faru nastoupil v  létě r. 1897. 
První zápis do matriky provedl k datu 4. srpna 1897 (nar. Adolf, syn 
Františka Klapuše na čp. 80). Po šesti letech ji ukončil (poslední zápis - 
9. 11. 1903 nar. Anna, dcera Antonína Kvapila na čp. 35) a založil 
matriku novou, dnes ještě stále tzv. živou (1904-1949). 

 
3. Číslo domu: sloužilo k upřesnění údajů o místě pobytu rodiny, 

případně matky dítěte. 



Vždy daleko snadněji jsou dohledatelné děti, jejichž rodiče nejen dům 
vlastnili, ale především v něm i trvale bydleli (sedláci, domkaři, řemeslníci). 
Poněkud složitější situace při dohledání potomků pak nastává v případě 
nemajetných rodičů, tedy podruhů, kteří se stěhovali za prací po jednotlivých 
gruntech. V takovém případě je dítě zapsáno tam, kde se rodina právě 
aktuálně zdržovala - často co narozené dítě, to jiné číslo domu. (Např. 
manželům Josefu a Františce Růžičkovým se postupně v rozmezí let 1890 - 
1903 narodily děti na čp. 3, 15, 46, 28, 9 a konečně na čp. 86, kterýžto domek 
si krátce před r. 1900 vystavěli). 
V uvedené matrice není poznamenáno číslo domu pouze u dítěte cikánského 
původu (nar. 13. 6. 1861 nemanž. dcera Viktorie matce Karolíně Ištvánové, 
dceři Jakuba Ištvána, cikána z Okrouhlé).  

4. Jméno dítěte: zatímco farář Josef Luňáček uváděl jména pouze 
v německém případně latinském přepisu (např. Franz, Johann, Anton, 
Blasius, Agnes, Francisca, Josepha), jeho nástupci používaly varianty české. 
Jaké jméno pro dítě rodiče zvolili, záleželo pouze na nich, žádný předpis či 
omezení neexistovalo. První děti v rodině vesměs dostávaly nejčastěji 
užívaná jména (František, Josef, Jan, Marie, Anna). Následovala jména po 
rodičích, prarodičích či někom z příbuzenstva.  Až se tyto možnosti vyčerpaly, 
pak teprve přišla na řadu jména méně obvyklá, případně jména „módní“ 
(např. kolem r. 1890 se těšila oblibě dívčí jména Božena a Růžena). 
Zajímavým zvykem bylo také přidělovat jméno zemřelého dítěte dalšímu 
narozenému (např. Františka Staňková po smrti prvního syna Šimona 
pokřtila o tři roky později stejným jménem i svého druhého syna). 

Přehled křestních jmen zapsaných do matriky (v závorce je uvedena 
četnost): 

chlapci - Josef (38), František (32), Antonín (12), Tomáš (10), Alois (7), 
Augustin (3), Jan (3), Ludvík (2), Vincenc (2), Šimon (2), dále po jednom 
jméně Adolf, Karel, Vavřinec, Stanislav, Jaroslav, Ladislav, Mikuláš, Silvestr, 
Kašpar, Matěj, Blažej, 
dívky - Josefa (33), Františka (29), Anna (16), Marie (13), Antonie (9), Aloisie 
(7), Mariana (6), Hermína (2), Emílie (2), dále po jednom Augusta, Růžena, 
Božena, Ludmila, Johana, Kateřina, Viktorie. 

5. Pohlaví dítěte: údaj se vyplňoval i v tom případě, že se dítě narodilo 
mrtvé. 

6. Dítě manželské/nemanželské: nemanželské děti se rodily vůbec 
nejčastěji děvečkám, které sloužily na zdejších gruntech (např. Anně 
Ridzákové, která pocházela ze slovenského Zákopčie a postupně sloužila na 



čp. 68 a 40 se narodily dvě děti), a pak také dcerám chudých podruhů. 
Dcerám sedláků se tato „nepříjemnost“ stávala opravdu výjimečně. - Jestliže 
se narodilo nemanželské dítě, ještě to zdaleka nemuselo znamenat, že by se 
k němu jeho otec nechtěl v budoucnu přihlásit. Pokud tak učinil (obvykle v 
den sňatku s matkou dítěte), zapsal farář za přítomnosti dvou svědků tuto 
skutečnost do matriky.  
V porovnání s dalšími obcemi, náležejícími v té době k FÚ Knínice (tj. Knínice, 
Šebetov, Vážany), vykazuje zdejší matrika nejvyšší počet nemanželských dětí 
a to mnohdy i ve druhé, či dokonce třetí generaci. Stejně tak se zde daleko 
častěji vyskytují svobodné matky se dvěma a více dětmi či v jedné rodině dvě 
sestry s neman. dětmi.  

7. Otec/matka dítěte: zápis obsahoval údaje o otci a matce dítěte, dále 
údaje o jejich rodičích až prarodičích (ze strany matky). Jestliže šlo o 
nemanželské dítě, zůstala rubrika prázdná, doplňovala se jen v tom případě, 
pokud se otec dodatečně k dítěti přiznal. 
Počet dětí v jedné rodině se pohyboval většinou kolem sedmi, leč výjimkou 
nebyly ani páry s deseti a více dětmi, či naopak manželé s jedním dítětem, 
případně bezdětní. Vzhledem k tomu, že úmrtnost do třetího roku dítěte 
dosahovala až 50%, dospělosti se v rodině dožilo každé druhé, ojediněle třetí 
dítě. 

8. Náboženství rodičů: katolické či evangelické.  - Sňatky mezi katolíky a 
evangelíky nebyly příliš časté, přesto k nim docházelo.  Všeobecně platilo, že 
pokud se v takto „smíšeném“ manželství  otci - evangelíkovi narodil syn, byl 
pokřtěn evangelickou církví, pokud dcera, byla pokřtěna katolickou 
církví.(Např. 17. 1. 1892 na čp. 75 nar. dcera Josefa otci Josefu Mifkovi a 
matce Terezii Krajíčkové). Pochopitelně, že bychom v matrice našli i výjimky. 
 

9. Kmotři: většinou se jednalo o člena rodiny či někoho rodině blízkého, 
který se dokázal v případě úmrtí rodičů o dítě postarat. Do rubriky se 
zapisovalo jméno, u muže zaměstnání, dále bydliště, případně stav 
(svobodný, vdovec).  Zápis kmotři stvrzovali svým podpisem. Pokud neuměli 
psát, udělali tři křížky a farář jména doplnil. 

10. Porodní bába: označení porodní asistentka bylo zavedeno v r. 1928. 
Porodní báby absolvovaly několikaměsíční školení (pro Boskovicko zpravidla 
na medicínsko-chirurgickém lyceu v Olomouci), zakončené zkouškou a 
složením slibu.  - Od r. 1861 jsou v matrice uvedeny Terezie Holubová 
(docházela z Knínic), Mariana Menšíková (docházela z Knínic), Kateřina 
Maulerová (bydlela v Sudicích na čp. 34 a jako porodní bába působila v l. 



1878 - 1884), Anna Ochmanská (docházela z Knínic) a konečně Josefa 
Poláková, která bydlela na čp. 52 a na svět pomohla téměř dvěma generacím 
sudických dětí: praxi vykonávala od r. 1885 téměř plných čtyřicet let!  

 
Závěrem několik zajímavých čísel… 
Podle matriky narozených FÚ Knínice se v období let 1861-1903 v Sudicích 
narodilo a ke katolické víře tím bylo přihlášeno celkem 246 dětí. Z toho počtu 
bylo: 
 122 chlapců a 124 dívek 
 196 dětí manželských a 50 dětí nemanželských, z nichž se v 10 

případech otec dodatečně k dítěti přihlásil  
 1x dvojčata (23. 8. 1876 bratři František a Antonín Vašíčkovi na čp. 52; 

oba záhy po nar. zemřeli) 
 nejvyšší četnost příjmení narozených dětí - Staňkovi (16), Janouškovi 

(15), Samkovi (15), Klapušovi (13), Sedlákovi (11), Veverkovi (11), 
Kozlovští (10). 

(Podle matriky narozených FÚ Vanovice se v letech 1889 - 1900 v Sudicích 
narodilo a k evangelické víře tím bylo přihlášeno 131 dětí).  

Františka MIFKOVÁ, poslední porodní bába v Sudicích 
 
V předchozí kapitole jsme se seznámili s porodními bábami, které v Sudicích 
působily v druhé pol. 19. a na počátku 20. století.  Žádná z nich však nebyla 
poslední: tou se stala až Františka Mifková, která vykonávala praxi porodní 
asistentky, jak se od r. 1928 její povolání úředně nazývalo, od r. 1910 až do r. 
1950. Františka Mifková, rodným příjmením Kotrhonzová se narodila 26. 5. 
1883 v Sudicích na čp. 59 domkaři Františku Kotrhonzovi a Josefě roz. 
Prudilové z Podolí.  Dne 17. 7. 1900 se provdala za Josefa Mifka (*21. 3. 
1872), který se živil nádenickou prací a pocházel rovněž ze Sudic. Manželé 
poté bydleli v domku čp. 79, který nechal na oba - každému ku polovici - k 30. 
6. 1900, tedy krátce před jejich svatbou přepsat, a to „se vším, co v domě 
tom přibito a zazděno, v tom stavu v jakém dům ten nyní jest“ nevěstin otec, 
v té době již vdovec František Kotrhonz.  
 



 
(Jen pro zajímavost, František Kotrhonz si v postupní smlouvě vymínil 
doživotní a neúplatnou výměnu, která spočívala v: „společném bývání 
s hospodářem při hospodářově světle a teple, všude místo pro své potřebné 
věci, ve chlévě místo pro krávu, užívání polovici komory, na dvoře místo pro 
hnůj, v průjezdu mlácení a čištění obilí, místo pro založení obilí a slámy nad 
tak zvaným přístodůlkem, může si drůbež držeti a ve dvoře volně běhati 
nechati, volné vodobraní ze studně a volný přístup a odstup ku všem 
výměnickým místnostem;  kdyby se výměník s hospodářem nesrovnal a zvlášť 
bydleti chtěl, musí hospodář na společné útraty s výměníkem zříditi světničku 
ku obývání a vaření způsobilou z tak zvaného přístodůlku a ostatní bude vše 
tak užívat, jak při společném bývání za výměnu ustanoveno má a bude míti 
ve dvoře vhodné místo pro palivo; postupitel jest také oprávněn své další děti 
až do jejich zaopatření při sobě míti; nastupitelé zavazují se za sebe a své 
nástupce výměnu tu řádně plniti.“) 
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