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Vážení a milí obyvatelé Sudic, 

od posledního zpravodaje uběhlo zase několik měsíců. Stále se něco děje, stále je 
potřeba něco řešit kolem obce a nezbytná administrativa kolem řízení obce nás 
pronásleduje čím dál více. A tak se omlouváme všem, kteří čekají, že zpravodaj 
bude v kratších časových intervalech. Bohužel dny nelze natáhnout a čas je 
neúprosný. 

I přes tento menší nedostatek jsme šťastní, že se nám po dlouhých peripetiích 
podařilo opravit další místní komunikaci, která po novém povrchu volala již 
několik dlouhých let. A snad jsou s námi spokojeni i ti, kteří se zasadili o zdržení 
celé akce zbytečnými průtahy v řízení. Původně jsme mysleli, že letos opravíme    
i náves, ale po jednáních s krajským úřadem a svazkem vodovodů a kanalizací, 
jsme tuto opravu zatím zastavili. Důvodem je šetření financí v případě, že by se 
nám povedlo přesvědčit Jihomoravský kraj k opravě průtahu obce. Tato silnice je 
ve vlastnictví Jihomoravského kraje a pokud by se prováděla celková oprava, tak 
je to vázáno i rekonstrukcí staré kanalizace od obchodu po náves. A právě tam 
chce Svazek vodovodů a kanalizací, aby se finančně obec spolupodílela. Často 
slýchávám z Vašich úst, proč s tím nic neděláme. Pravdou zůstává, že jsme již 
podstoupili spoustu jednání a schůzek, ale narážíme stále jen na nedostatek 
peněz. A po povodních bude ještě hůře, neboť finance, které vyčlenila vláda na 
opravy silnic pro kraje, půjdou do škod v oblastech povodní. Přesto se 
nevzdáváme a budeme pokračovat v jednáních dál. Proto buďte trpěliví, nelze 
všechno stihnout opravit a vyjednat za dva tři roky, když nyní všude chybí peníze. 
V minulosti finance byly, ale to byl zase problém pro pana starostu opustit 
kancelář úřadu a vyrazit do „světa“. Ti co vyrazili a jednali, tak mají opraveno , 
například po sudický dvůr. 



 

Jak jste si jistě všimli, začala intenzívní výsadba parku na Vohrazdech a přilehlých 
zelených ploch. O dalších plánech celého projektu píšeme ve zpravodaji na 
dalších stránkách. 

Zvláštní na celé věci je, již od loňského roku, jedna zásadní zkušenost. Když se 
kácí, najdou se tací, co křičí, že se kácí a když se sází, tak téměř ti stejní zase křičí, 
že se sází. A tak si říkám, že těmto nespokojencům doporučím, ať kandidují 
v dalších komunálních volbách a do volebního programu si dají bod, že nejlepší 
ze všeho bude sedět na úřadě a vůbec nic nedělat. Tak to ale v životě chodí, 
neexistuje člověk ten, který by se zavděčil lidem všem a s tímto pravidlem 
počítáme, jinak bychom tuto práci nemohli dělat. 

Na druhou stranu je velmi potěšující, když vedení obce zorganizuje výlet do ZOO 
a přihlásí se čtvrtina obyvatel obce. Zájem byl tak velký, že při obsazení dvou 
autobusů jsme museli zastavit přihlášky. Tento společný výlet se povedl naprosto 
bez problémů a za příznivého počasí. Díky velkému úspěchu a radosti všech 
účastníků zájezdu, plánujeme příští rok další výlet do některé ZOO v naší 
republice. 

 Před námi je nyní velká akce obce v podobě sjezdu rodáků. Přípravy běží naplno, 
bronzová pamětní deska Honzy Drobníčka je ve výrobě, slavnostní vlajku obce 
šije rodinná firma v Ústí nad Orlicí, hudba s Jožkou Šmukařem je zajištěna            
a pozvánky jsou rozeslané na všechny získané adresy, které jste  nám poskytli. 
Ještě přichystat upomínkové předměty a sestavit výstavu fotografií obce 
v proměnách času. Bude to po 28 letech v pořadí čtvrtý sjezd rodáků  a pro nás 
premiéra v pořádání tak velké obecní akce. Snad proběhne vše ve slavnostní 
pohodové atmosféře a ke spokojenosti všech hostů i domácích obyvatel. 

Tímto, Vás všechny za obecní zastupitelstvo co nejsrdečněji zvu a přeji všem 
krásné nadcházející léto plné sluníčka a úsměvů a dětem hodně zážitků z letních 
prázdnin. 

           Vaše Olga Dočkalová 

 

 

 

 



 

 ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSVA OBCE

Schůze zastupitelstva 8. března 2013 

Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o dílo č. 2/2013 mezi obcí Sudice a M- 
silnice a.s., na stavební dílo „ Oprava komunikací v obci Sudice“. Jednalo se         
o smlouvu na opravu ulice Habeš s rozpočtem zvýšeným o aktuální navýšení 
sazby DPH. 

Dále zastupitelstvo schválilo Smlouvu o dílo č. 1/2013 mezi obcí Sudice                 
a Dopravoprojektem a.s., na inženýrské služby – projekty k jednotlivým opravám 
místních komunikací. 

Schůze zastupitelstva 27. března 2013 

Zastupitelstvo obce schválilo zapracování finančních prostředků z let minulých 
do rozpočtu obce na rok 2012 a to ve výši 2 953 848,-Kč. Jedná se  o částku 
uspořenou obcí za rok 2012 a jde o konečný zůstatek na běžném účtu obce 
k 31.12.2012. 
 
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce Sudice na rok 2013 ve znění 
navrhovaného rozpočtu. I pro letošní rok je rozpočet sestaven s kalkulací 
plánovaných investičních akcí spojených především s opravou místních 
komunikací.  Právě z tohoto důvodu je největší objem finančních prostředků ve 
výdajové části směřován a zahrnut do oprav místních komunikací ve výši      
4.100 000,-Kč. Jen pro představu tato částka je o 800 000,-Kč vyšší než v roce 
2012. Návrh rozpočtu v příjmové části vychází z doporučení kraje v oblasti 
předpokladu daňových příjmů na rok 2013. Do příjmové části jsou dále zahrnuty 
ušetřené finanční prostředky z předchozího roku a je zde počítáno                          
s plánovaným příjmem za prodej dřeva z obecního lesa. Celkově je rozpočet 
navrhován s vyrovnanými příjmy a výdaji v celkové výši 7 389 448,-Kč. 

Zastupitelstvo obce schválilo zprávu o výsledku roční řádné inventarizace 
majetku, pohledávek a závazků se stavem k 31.12.2012. 
 

 

 

 



Schůze zastupitelstva 29. května 2013 

 
Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet obce za rok 2012 s výhradou            
a vzalo na vědomí chyby a nedostatky uvedené ve zprávě o přezkoumání 
hospodaření Obce Sudice za rok 2012.“ 

Audit hospodaření obce proběhl 2. května za účasti tří kontrolorů z Krajského 
úřadu Jmk. Po sedmi hodinách kontrol máme ve zprávě dva nedostatky. Jeden se 
týká pár chybějících podpisů a k nim uvedení data podpisu na seznamech 
inventur a druhý nedostatek již napravit nejde, neboť se jedná o písemné 
upozornění našeho zastupitele M.Klapuše, v tehdejší době předsedy kontrolního 
výboru. Jednalo se o nevyvěšení závěru auditorské zprávy za rok 2011 na 
fyzickou úřední desku u OÚ ( na internetových stránkách obce byla uvedena celá 
zpráva). Tato novinka byla platná od začátku roku 2012 a pan zastupitel, když 
zjistil toto chybějící vyvěšení 17dní před projednáváním (pozn. musí být vyvěšeno 
15 dní před projednáváním), tak měl možnost nás včas upozornit, aby jsme tento 
nedostatek napravili. Místo toho sepsal dlouhý protokol                                            
a vyjmenoval všechny paragrafy porušení zákona a přesné data svých kontrol. 
Takže na základě tohoto protokolu bude s obcí zahájeno správní řízení a obec 
bude opět pokutována. Nabízí se otázka:  Proč pan Klapuš kandidoval a koho 
vlastně zastupuje, když úmyslně poškozuje vlastní obec?  

Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce Sudice za období od 1.1. do 
31.12.2012 

Zastupitelstvo obce vydalo formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 územního 
plánu obce Sudice. Jedná se o změnu č. 1, kterou ZO schválilo pořídit v souladu s 
§44 písm. a) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování                                           
a stavebním řádu ( stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů na svém 
druhém zasedání zastupitelstva dne 20.prosince 2010. Změna se týká lokality na 
Vohrazdech, kde část z výstavbové zóny se mění na parkovou zeleň. 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo smlouvu o výpůjčce nádob na tříděný odpad 
s firmou EKO-KOM, a.s. 

Zastupitelstvo obce Sudice schválilo finanční příspěvek na opravu fasády církevní 
školy v obci ve výši 10.000,-Kč. 

Zastupitelstvo obce Sudice neschválilo žádost na vybudování svislého hrazení        
u domu č.p. 26 na obecním pozemku p.č.74. 



Zastupitelstvo obce Sudice schválilo finanční příspěvek obce na pořízení 
vyprošťovacího zařízení pro jednotku HZS PS Boskovice ve výši 5.000Kč. Obce         
v regionu byly osloveny s žádostí o přispění na vyprošťovací nůžky pro HZS 
Boskovice, kdy ministerstvo vnitra jim zařízení v ceně 700 tis.Kč koupí,pokud si 
v regionu zajistí sami 300 tis. Kč. Jedná se o výkonnější zařízení, které 
koresponduje s vývojem dnešních automobilů z hlediska pevnosti. Vzhledem 
k tomu, že potenciálním klientem může být kdokoliv z nás, rozhodli zastupitelé, 
že se budeme také finančně podílet. 

Další témata a informace probírané na schůzích zastupitelstva 

Vyvážení skla jako domovního odpadu 
Na základě opakovaných připomínek a stížností ze strany našich občanů 
starostka osobně projednala tuto problematiku s odpovědnými pracovníky 
svozové firmy SITA, kdy vedení boskovického provozu společnosti SITA bylo 
upozorněno, že ze strany některých zaměstnanců společnosti dochází k vyvážení 
značného množství skla od konkrétního občana naší obce jako domovního 
odpadu. Sklo je pak roztroušené po velké části obce, což z pohledu vedení obce a 
také nakládání s odpady není v pořádku. Vedení provozu přislíbilo okamžitou 
nápravu a v současné době by se tento nešvar již neměl opakovat. 
 
Rozorané polní cesty 
Projednávalo se na základě dotazů našich občanů zaorání polních cest v okolí 
obce. Vedení obce bylo pověřeno zastupitelstvem, aby ve spolupráci 
s Agrospolem Knínice zjistilo skutečný stav zaoraných polních cest a řešilo 
případné nápravy. O jednání v této věci bude informovat na další schůzi 
zastupitelstva. 
 
Nepořádek na Smošce 
Již v minulém roce proběhla jednání ohledně vyčištění tzv. Smošky s Povodím 
Moravy. Tato část na kraji obce však nenáleží mezi regulované toky a tak Povodí 
zde ani žádné čištění provádět nemůže. Obec se proto domluvila s našimi 
mladými obyvateli a ti brigádně v zimě vyřezávali keře a staré stromy. Ještě 
zbývá vyčistit tok od odpadků, jakmile trochu vyschnou břehy. Výsledek je na 
první pohled zřetelný, kromě vyřezání nežádoucích keřů a odstranění suchých      
a nemocných stromů, zde byly dosázeny dřevinnými řízky ušlechtilé vrby, které 
kvetou velmi brzo na jaře, aby včelky měly po zimě potravu. Jen menší kaz celá 
tato akce má, protože tam někdo začal do cesty vyvážet suť a snažil se to zakrýt 
vykopanými drny trávy. Škoda, poněkud to pokazilo celkový výsledek a radost 
z vyčištěné části u naší obce. Proto nezbývá, než požádat občany o laskavost, aby 



nehyzdili okolí obce, ale raději vozili (pokud mají třeba dva pytlíky suti z výměny 
oken, jak je tomu v tomto případě) suť do velkoobjemového kontejneru. Předem 
děkujeme všem, kteří udržují v obci i v jejím okolí pořádek   a také děkujeme 
jmenovitě Zdeňkovi Hrdému nejml., Lukáši a Markovi Paroulkovým za záslužnou 
činnost pro naši obec. 
 

 

 

 

 



 INFORMACE PRO OBČANY

Tematický park na Vohrazdech aneb Central Park po sudicku 

Je to jeden z našich volebních slibů občanům – rozšířit zelené zóny v obci 
k rekreaci obyvatel. Jsme rádi, že po dvou a půl letech se začíná tato myšlenka 
realizovat a právě s probíhající výsadbou stromů nabírá postupně na svém 
vzhledu. Této realizaci pomohla především dotace na výsadbu zeleně ze Státního 
fondu životního prostředí ve výši 900 tis.Kč. Jedná se o Operační program 
životního prostředí, prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny. 

Konečně jsme provedli také změnu územního plánu, kde šlo o změnu z bytové 
výstavby v této lokalitě na parkovou zeleň. Část Vohrazd jsme ponechali ve 
výstavbové zóně, ale stavět se tam bude pravděpodobně, až vybudujeme 
zpevněnou komunikaci a most do této lokality. Ovšem kdy to bude , nedokážeme 
v tuto chvíli říci, neboť jsou zde stále k řešení jiné priority v obci pro stávající 
obyvatele. Na samotné vybavení parku, spočívající ve zpevněných asfaltových 
cestičkách, dětských hřištích, tábořiště a malého amfiteátru budeme finance 
hledat v dalším dotačním období ( tj. od poloviny r.2014)  v nových dotačních 
výzvách. Letošní rok jsme již ohledně dotací propásli především díky 
„nepřejícným jevům“ a některým občanům, co ani nevěděli co podepisují, nechali 
se zmanipulovat a mysleli si, že bojují proti R43. Tímto se celé řízení změny 
územního plánu zase protáhlo a přitom šlo „pouze o parkovou zeleň“. Třeba to 
bude poučení pro mnohé do budoucna, že je dobré se dopředu informovat, než 
něco někomu podepíši. 

 Časy se mění a už nyní začíná mnoho měst a obcí místo masové výstavby nových 
domků budovat odpočinkové zelené zóny, které obyvatelům nabízí nejen místo 
pro pohyb i odpočinek, ale také místo pro vzájemné setkávání.           I z tohoto 
důvodu se o náš projekt zajímala Česká tisková kancelář. Spousta obcí, kde 
masivně budovali satelitní městečka, se dnes potýká právě s nedostatkem 
odpočinkových míst s dětskými hřišti, mateřských školek a obchodů 
s potravinami. Je to základní vybavení obce, pokud chtějí nalákat mladé rodiny 
s dětmi a zajistit jejich spokojenost. 

V našem parku bude vysázen sortiment pouze našich domácích dřevin. Časem 
bude u každého stromu tabulka s názvem dřeviny. Na podzim proběhne ještě 
výsadba habrového bludiště a výsadba ovocného sadu především z regionálních 
odrůd jabloní a hrušek, tak abychom zachovali genofond těchto odrůd, které se 
vyskytují ještě v našem regionu, ale již se běžně nepěstují k prodeji. 



V budoucnu vybudované zpevněné cestičky v parku budou sloužit nejen 
k procházkám, ale jsme přesvědčeni, že hlavně budou přínosem pro naše 
nejmenší při výuce jízdy na kole nebo kolečkových bruslích. Jejich rodiče se tak 
nebudou nemuset bát projíždějících aut. Proto také návrh cest tvoří podobu 
osmičky. 

Přes léto by měla firma pana Josefa Janků provést zatravnění prostoru a pak, po 
prvním sečení, již nic nebrání tomu, aby jste se přišli osobně podívat, jak nám 
stromy rostou a jak velký prostor park bude zaujímat. Všichni jste zváni, i když 
ještě nebude výsledný stav dobudován. Přístup je volný přes polní cestu za 
potokem. Věříme, že na výsledek se budou těšit nejen malé děti, ale bude to 
příjemné místo bez prohánějících se aut pro všechny, co rádi chodí na procházky 
nebo se setkávají s obyvateli obce. Je to prostor, kde se dá vymyslet                        
a zrealizovat spousta dalších nápadů  pro spokojenost a pohodu obyvatel. A tak 
nezbývá než popřát, aby se z tohoto prostoru jednou stal takový  Central Park po 
sudicku a pro radost všem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt na opravu koupaliště aneb Revitalizace požární nádrže s víceúčelovým 
využitím 

V dubnu jsme s projektantem Ing. Königem vytvořili žádost o dotaci na opravu 
místního koupaliště. Výzvu vyhlásila Místní akční skupina Boskovicko Plus ( dále 
jen MAS), které jsme členem. Nazvali jsme to „Revitalizace požární nádrže 
s víceúčelovým využitím“. Vzhledem k tomu, že obec ještě neobdržela od této 
skupiny ani korunu, tak jsme se chtěli seznámit s průběhem a podmínkami 
schvalování. 

Revitalizace požární nádrže v tomto projektu využívala principu koupacích 
jezírek, kdy je kvalita vody udržována pomocí biologické filtrace přes vrstvu 
štěrkopísku a masu vodních rostlin, které z vody odčerpávají živiny a brání tak 
růstu nežádoucích řas. Využití požární nádrže s přírodním biotopem by mělo 
sloužit, díky nově použité technologii nejen k požárním účelům, ale také               
k rekreaci obyvatel, v letních měsících ke koupání a v zimním období k bruslení. 
Plocha nádrže by byla rozdělena na filtrační zónu, brouzdaliště a prostor pro 
plavání. Plocha nádrže je 740m2. Objem cca 900m3. 

Žádost byla po formální stránce pořádku. Projekt jsme poté  obhajovali před 
dvanácti člennou komisí přímo na místě. Bohužel jsme v konečné fázi neobdrželi 
potřebné bodové ohodnocení, aby byl projekt dotačně podpořen. Chyběli nám 
třeba body za vytvořená pracovní místa (oprava nevyžaduje žádné nové 
zaměstnance úřadu). Ale alespoň jsme si vyzkoušeli fungování a metodiku Místní 
akční skupiny. V porovnání s dotacemi v roce 2012 je žádost o dotaci dvakrát 
obsáhlejší a rozhoduje inovativnost. Tím rozumějte, čím více „ omáčky“ a slohové 
práce, tím více bodů. Jasně popsané věci, jako třeba oprava starých chodníků, 
nemají šanci. Nestačí napsat jen oprava, ale musíte popsat nejlépe novou 
technologii opravy, zapojení obyvatel obce, společenských složek, vymyslet 
tradiční akci apod. A když to vše provedete a popíšete, pak vás ještě subjektivně 
zhodnotí několik členů hodnotící komise, z nichž mnozí ve svých obcích nebo 
firmách v minulosti velmi houževnatě čerpali dotace právě z této Místní akční 
skupiny a hodnotili si sami svoje projekty. Napadá mne, že některé obce slouží 
spíše jako komparzisti pro ty, kteří Místní akční skupinu zakládali. Nevadí, i tohle 
je zkušenost a jsme přesvědčení, že se najdou jiné možnosti získání dotace na 
naše koupaliště, než v MAS Boskovicko. Tato lokalita si to zaslouží, doladilo by to 
celkový vzhled společně s parkovými úpravy. Naše technologie byla natolik 
inovativní, že komise přiznala, že takový projekt na okrese není. Tak možná náš 
projekt poslouží jako inspirativní nápad pro členy vedení MAS v další výzvě           



a třeba některá obec, které by to například zapadalo do již vybudovaného 
sportovního areálu jej zrealizuje. Samo sebou za dotace z MAS, jak jinak.  

 

 

PROGRAM PODZIMNÍCH DÍLEN – SUDICE 2013 

DÓZA NA BYLINKY 

14. září 2013 - 18:00 hod. 

Vyrobíte si vlastní dózy na bylinky nebo jiné drobnosti. 

Dózu budeme zdobit ubrouskovou technikou. 

Vyberete si ubrousky podle vlastního vkusu. 

Každý si vyrobí tři dózy. 

Cena dóz je 80,-Kč. 

 

STROMEČEK ŠTĚSTÍ 

12. října 2013 – 17:00 hod. 

Budeme vyrábět stromeček štěstí z lakovaného drátu a skleněných korálků. 

Barevnost stromečku si každý vybere podle svého vkusu. 

Cena stromečku je 70,-Kč. 

 

BETLÉM A ZVÍŘÁTKA Z OVČÍHO ROUNA 

9. listopadu 2013 – 17:00 hod. 



Vyrobíte si z ovčího rouna svatou rodinu. 

Kdo již doma betlém má bude tvořit zvířátka do betlému - ovečku a oslíka. 

Cena materiálu je 80,-Kč 

 

PROGRAM ZIMNÍCH DÍLEN – SUDICE 2013 

 

RODINNÝ KALENDÁŘ NA ROK 2014 

7. prosince 2013 – 17:00 hod. 

Vyrobíte si vlastní kalendář pro svou rodinu. 

Můžete si donést vlastní fotografie, obrázky, poklady a zdobit jimi kalendář. 

Bude připraveno několik tipů. 

Cena kalendáře je 90,-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SJEZD RODÁKŮ OBCE SUDICE 

 

u příležitosti oslav 100 let založení TJ Sokol Sudice 
 

Naši obec čeká v pořadí 4.sjezd rodáků, který se bude konat v sobotu 
13.července 2013. První se konal v roce 1965 ve dnech 17. a 18. července. Do 
pamětní knihy se tehdy podepsalo 151 přítomných rodáků, ale celkem se přijelo 
podívat do obce kolem 500 osob včetně učitelů, kteří učili na místní škole. Druhý 
sjezd proběhl v roce 1975 ve dnech 19.-20. července a přivítal kolem 350 
návštěvníků. Do kroniky se podepsalo 255 rodáků. Zatím poslední třetí sjezd se 
konal v roce 1985 ve dnech 20. -21. července, do kroniky se zapsalo celkem 155 
rodáků. Kolik přijelo návštěvníků v kronice uvedeno není. Všechny tři sjezdy se 
konaly na výročí osvobození ČSSR.  
 
Po dlouhých 28 letech bychom tedy chtěli na tuto hezkou tradici navázat              
a využili jsme k tomu právě výročí 100 let založení Sokola v Sudicích.  
 
Tímto jsou všichni obyvatelé a příznivci obce na tuto významnou událost srdečně 
zváni ! 
 
PROGRAM SJEZDU: 
od 10:00 – prezentace účastníků  
10:00 – zahájení v místní sokolovně, přivítání účastníků 
11:00 – slavnostní odhalení pamětní desky 
11:15 – vysazení památného stromu u sokolovny 
11:30 – průvod k pomníku padlých 
11:45 – 14:00 vyčleněný čas na možný oběd 
od 14:00 – program s Jožkou Šmukařem 
a v podvečer následuje taneční zábava… 
 
Od 11 do 17 hodin bude na obecním úřadě otevřena výstava fotografií 
nazvaná „Sudice v proměnách času“. Dále bude otevřená i hasičská 
zbrojnice s klubovnou. Občerstvení bude připraveno v sokolovně i na 
obecním úřadě.  
 
K případným odvozům hostů z Boskovic nebo ubytovaných na Sudickém dvoře 
bude k dispozici po celý den řidič s autem. Jeho jméno i telefon bude uveřejněn 
na letáčcích s programem u prezence účastníků a také ve vývěskách na 
zastávkách. 



                                                                      ZE ŽIVOTA OBCE                   

Sudický masopust - 16. února 2013 

V časných ranních hodinách se začali scházet masopustníci u sokolovny. Letos již 
nebyly tak velké mrazy a po celou dobu jim počasí přálo. Veselá paní 
harmonikářka hrála neúnavně po celý den a její písničky lákaly občany ke zpěvu   
i k tanci. Mnozí obyvatelé vítali masky srdečně a měli připravené pro průvod 
pochoutky i tekuté občerstvení. Masopustní den byl večer zakončený zábavou, 
kde probíhaly tradiční masopustní tance, pochovávání basy i vyhodnocení 
masek. Všem obětavým účastníkům průvodu děkujeme, že dokáží s nadhledem 
zajišťovat zábavu a obnovenou tradici v obci. A všem obyvatelům, kteří vítají 
každoročně průvod, děkujeme za přízeň i za jejich dary. Peněžité dary vybrané při 
průvodu byly použity jako sponzorský dar na vyhotovení slavnostní vlajky obce    
( jedná se o částku kolem 5 tis. Kč).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karnevalové veselí pro děti – 2. března 2013 
 
V době masopustních taškařic zamířil do Sudic jeden pan Písnička a jeden 
bláznivý klaun. Oba dva zajímalo, jestli by mohli rozveselit nějaké děti a taky se 
jich našlo. Netrvalo dlouho, do sokolovny zaběhla spousta drobotiny a hlavně 
zvědavých rodičů.  Co se pak dělo – nikdo by nevěřil.  V sále začali poletovat 
motýlci, berušky, včelky a víly. Do toho přijelo pár indiánů a kovbojů, z koutů se 
vynořili vodníci a čertíci, s babičkami přišly Karkulky, za ruku si vedly princezny. 
V závěsu se objevili pejskové i s kočičkami  a myškami.  
 
Před dětmi se objevil bláznivý Šáša s legračním kufrem a začal z něj vytahovat 
roztodivné věci. Nejdřív obrovská písmenka, ze kterých složil nápis – Karneval, ty 
předal panu Písničkovi. Možná proto, aby všichni pochopili, co se bude 
v následujících hodinách dít. Pan Písnička nelenil, nad dětmi se začaly vznášet 
noty známých písniček. Šáša se je snažil pochytat, ale protože mu to moc nešlo, 
požádal o pomoc všechny přihlížející rodiče.  Rodičové pak dělali dlouhé tunely, 
děti spojil klauník do vláčku a už s nimi projížděl všechny tunely.  
 
Nakonec se začaly vzduchem vznášet barevné balónky v podobě pejsků a myšek, 
to vše za značného veselí a v rytmu dětských písniček. Pár hodin uběhlo jako 
voda, děti byly u vytržení a rodiče se aktivně zapojovali do her a tanečků se 
svými dětmi. Nastalo loučení s klaunem Šášou, který odjel zase rozveselit jiné 
děti, ale slíbil těm našim, že za nimi zase s panem Písničkou rád přijede.  

 

 



Pálení čarodějnic – 30. dubna 2013 

V úterý 30. dubna proběhlo za sokolovnou Pálení čarodějnic. O velkou vatru se 
postarali naši hasiči a strašidelnou čarodějnici vyrobila paní Pavla Liznová. 
Krásné příjemné počasí přilákalo celé rodiny s dětmi a mnoho našich obyvatel. 
Tato akce se stala již tradičním setkáváním obyvatel obce po dlouhé zimě a je na 
místě poděkovat všem, kteří se na přípravě této akce každý rok podílejí. 

 

Jarní úklid v obci i kolem obce – 4. května 2013 

V sobotu 4. května po obědě se konala brigáda na sběr starého železa, papíru     
a úklid příkop kolem obce. Brigádníci se rozdělili do několika skupin a zatímco 
hasiči sváželi staré železo a papír do kontejnerů u obecního úřadu, tak děti 
s dospělými šly sbírat odpadky kolem silnic. Úkolu se ujaly velmi zodpovědně        
a prohledávaly každý kout. Pytle se rychle plnili PET lahvemi, igelity a dalšími 
odpadky, které nezodpovědní lidé odhazují kolem cest. 

 



Bylo potřeba také ošetřit nově nasázenou alej švestek a tohoto úkolu se ujal 
zahradník pan Boháček. Odborně zastřihl právě rašící ovocné stromečky, tak aby 
mohly pěkně zkošatět. Všech 56 stromků, které jsme na podzim společně 
nasadili, tak se ujalo a má se vesele k světu. 

Všichni se vrátili spokojení z užitečně stráveného odpoledne a děti za pomoc 
dostaly od hasičů v místní restauraci poháry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otvírání ulice Habeš – 17. května 2013 

Po téměř dvou letech příprav a dvou měsících intenzivní opravy se obyvatelé 
ulice Habeš konečně dočkali nových chodníků a nového asfaltového povrchu. 
Nejdříve byly problémy před realizací, proto se oprava posunula až do letošního 
jara a při samotné opravě po odkrytí povrchu bylo zjištěno nevyhovující 
podmáčené podloží. Nezbývalo tedy než sanovat komunikaci do hloubky 70cm  a 
poté navézt zpevňující materiál. Vše se nakonec povedlo, zkoušky podloží 
dopadly dobře a mohlo se pokračovat v opravě. Samotný výsledek je radostí 
nejen pro obyvatele ulice, ale i pro samotné zastupitele, neboť především místní 
komunikace a udržovaná obec je vizitkou každého vedení obce. Tuto radostnou 
událost přišli obyvatelé ulice Habeš i ostatní hosté oslavit společně v pátek 17. 
května. Po přestřižení pásky prošel průvod při písničkách s harmonikou nově 
opravenou ulicí rovnou na obecní úřad, kde byl přichystán guláš a malé 
občerstvení pro všechny přítomné. Paní starostka dostala překrásnou kytici jako 
poděkování od obyvatel ulice, kteří na tuto opravu čekali několik desítek let. 
Krásnou originální tabulku s neoficiálním názvem ulice vyrobil náš místní umělec 
a kuchař výborného zimního punče pan Ladislav Přibyl. Radost neznala konce     
a zpívalo se a slavilo až do nočních hodin. A co na to Vaši zastupitelé? Mají 
radost, že mohli udělat radost Vám!   

 



 Společný výlet do ZOO Dvůr Králové 

Je sobota ráno 25. května a před obecní úřad přijíždí dva velké autobusy. Celkem 
90 obyvatel, malých i velkých, jede na společný výlet do ZOO. Počasí je sice 
v Sudicích deštivé, ale ve Dvoře Králové je velmi příjemně a vykukuje dokonce i 
sluníčko. Zvířata jsou na pastvinách a návštěvníků je tak akorát. Díky vyjednané 
slevě na vstupném jsme s sebou přivezli ve dvou pytlích krmení pro zvířata, jako 
poděkování za vstřícnost a ochotu. Navázali jsme i spolupráci  a v zimním období 
nám přijede odborník ze ZOO udělat přednášku i s fotografiemi o zvířatech v 
Africe, kam tito pracovníci jezdí na expedice. Vše potřebné jsme rychle vyřídili u 
vstupu a všichni společně jsme prošli vchodem, protože děti byli již velmi 
nedočkavé. Po prohlídce první části ZOO nás přivítala velká lanová sestava pro 
děti a vypadalo to, že pro některé rodiče procházka zahradou skončila, neboť 
dostat děti z této zábavy bylo těžké. Většinou pomohlo  až nalákání na safaribus, 
který vozí návštěvníky mezi volně pobíhajícími zvířaty, o nichž pan řidič dovedl 
velmi poutavě vyprávět. Pak ještě zbývalo projít některé pavilóny, občerstvit se 
ve stánku a koupit malý dárek z výletu. U autobusů jsme se sešli odpoledne 
všichni pořádku, nikdo se neztratil a ani se nezapomněl v žádné kleci. Cesta zpět 
byla opět pohodová jako ráno, řidiči s námi jeli velmi ohleduplně. Děti byly 
nadšené ze zážitků a rodiče spokojení z příjemně stráveného dne. První společný 
obecní výlet se podařil k radosti všech a již nyní plánujeme, že za rok vyrazíme 
zase třeba do ZOO Lešná. 

 

 

 

 

 

 

 



Pravidelné setkávání Klubu důchodců 

Stalo se krásnou pravidelností, že každý první pátek v měsíci je na obecním úřadě  
veselo. Setkávají se zde hojně naši milí důchodci. Téměř pokaždé mají nějaké 
tématické zaměření. V lednu to byli Tři králové, v březnu oslava MDŽ, v dubnu 
velikonoční, v červnu navařili guláš ze srnce a oslavili červen měsíc myslivosti. Je 
radostí sledovat jejich veselou zábavu při kytaře nebo při harmonice. Přijíždí také 
jejich pravidelní hosté z Boskovic, kde při setkávání důchodců prý není taková 
zábava jako v Sudicích. Klub důchodců zve všechny, kteří se chtějí společně dobře 
pobavit a zazpívat si. Je otevřen všem a podmínkou není, že musíte být 
v důchodu. Někteří dokonce pravidelně rádi chodí se slovy „ Kdybych se náhodou 
důchodu nedožil, tak abych věděl, jak je to prima.“ 

Nyní sice bude prázdninová přestávka, ale na podzim se zase budeme těšit, že 
obecní úřad ožije našimi milými obyvateli. Všem tedy přejeme krásné léto, 
dobrou náladu a veselou mysl. A po prázdninách nashledanou! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jarní brigády v obecním lese 

V měsíci březnu a dubnu se konalo několik brigád v obecním lese. Po těžbě, která 
probíhala od října po celou zimu bylo potřeba uklidit klest a vyčistit tak paseky 
k jarnímu sázení stromků. Nabídky obecního úřadu, udělat si v zimním období 
palivo z těžebních zbytků, využilo jen pár našich obyvatel.  Část také vyklidil  
v rámci pracovní náplně zaměstnanec obecního úřadu p. Kotouček, který chodil 
do lesa pracovat téměř dva měsíce. Ale i tak bylo potřeba svolat brigádu a 
zbytek lesa douklízet. Klest brigádníci dali na hromady a díky víceúčelovému 
stroji Merlo z Agrospolu, byl klest vyvezen mimo paseku. V dubnu, po rychlém 
nástupu jara proběhla o víkendu brigáda na sázení boroviček. Celkem bylo 
brigádně nasázeno 1750ks borovic. Dalších 1850ks smrku již sázeli lesáci ze 
Svitávky. Díky deštivému a chladnějšímu jaru je ujímavost vysázených sazenic 
v lese za poslední roky nejvyšší. Z čehož mají radost všichni co o les pečují a také 
všichni, co se podíleli na jeho obnově. Všem brigádníkům mnohokrát obec 
děkuje. Díky jim jsme mohli, za ušetřené peníze, zaplatit dva autobusy místo 
jednoho plánovaného do ZOO Dvůr Králové. 

 

 

  



  

 
 
 
 
 

Soutěž Mladých hasičů – 8. června 2013 
 
Letos má SDH Sudice jedno družstvo mladších žáků. Zúčastnili se už několika 
soutěží, ale také se aktivně podíleli na brigádách v lese, při vyklízení příkop a při 
přípravě dětské soutěže.  
V březnu  se konala v Šebetově  soutěž v uzlování, odkud si odvezli 4.místo . 
V červnu – O pohár starosty Šebetova soutěžili v požárním útoku a ve štafetě 
CTIF , kde získali 6. místo. 
 
8.června uspořádal SDH Sudice soutěž pro mladší a starší  žáky, která je zařazená 
do Okresní ligy mládeže.  Do Sudic přijelo 11 družstev mladších a 11 družstev 
starších žáků z celého okresu. Soutěžilo se v požárním útoku a ve štafetě CTIF. Na 
domácí půdě naši nejmladší vybojovali 3. místo. Ze Sudic si ti nejlepší odvezli 
poháry za 1.-3. místo a poháry za nejrychlejší požární útok v obou kategoriích, 
které zasponzorovala  obec Sudice. Diplomy  se rozdávali do pátého místa            
a balíčky s cukrovinami dostaly všechny kolektivy. 
Díky krásnému počasí se soutěžní odpoledne vydařilo, a myslím, že si to užili 
nejen děti, ale i rodiče. 
 
Celkové výsledky soutěže ze Sudic: 

Mladší žáci       
1. Velké Opatovice    
2. Senetářov A 
3. Sudice 
4. Bořitov 
5. Senetářov B 
6. Ostrov u Macochy  
7. Sebranice 
8. Jabloňany 
9. Petrovice 
10. Šošůvka 
11. Vanovice 

Starší žáci 
1. Senetářov B 
2. Šošůvka  
3. Senetářov A 
4. Jevíčko 
5. Petrovice 
6. Velké Opatovice 
7. Ostrov u Macochy 
8. Borotín 
9. Jabloňany 
10. Knínice  
11. Velká Roudka 



 
 
 

 

 



Z LITERÁRNÍHO PERA NAŠICH OBČANŮ 

Staré časy doba jiná 

Kdo Tě vísko nejvíc zná? 
Jsem to Já – příroda Tvá! 
Která se fakt – stále mění, 
co hlídá vísku do setmění! 
 
Kdo se v Tobě narodil, 
hodně dřiny zakusil! 
Mnoho práce na poli 
či v zahradě  i v okolí! 
A po práci velký hlad, 
jak ten- jenom překonat? 
 
Nestačil jen krajíček, 
ba ani celý chlebíček, 
ani malé buchtičky, 
aby rostly dětičky! 
 
Nejlíp na tom asi byli, 
všichni pilní sedláci! 
Posbírali všechny chudé 
na dřinu i na práci. 
 
Starou dobu už odvál čas, 
a k nové vísko – rosteš zas! 

Bez pluhů a koníků – 
bez vytyčených kolíků. 
Tvé velké lány v okolí – 
se mění každý rok! 
 
Když kvete žlutá hořčice, 
či dozrává pšenice! 
A nebo jenom tak – 
rozkvete na polích mák! 
To člověku přechází zrak! 
 
Rovné okolí a přec jsme v údolí, 
kopce i lesy – zdobí náš kraj! 
Vždyť Boskovická brázda – 
toť – malebný ráj! 
 
A v této pohádce – 
Jak v malé zahrádce, 
Jsi naše vísko milovaná – 
- SUDICEMI- zvaná ! 

 
Bylo tomu kdysi – 
bude to i dneska? 
Jen příroda skleslá, 
potichoulinku tleská! 

 



Rybníky u Sudic 
 
Malý pramének 
kolem Sudic teče, 
Potkal se s boskovským – 
co od lesa z hradu – 
pomalinku teče. 
           Když přitékal k mlýnu, 
tady u Sudic, radoval se hodně, 
Možná ještě víc! 
           Kdo z té  vody kukl? 
Přece Hastrman !  
Zelený panáček – vodník to sám! 
 
          Pohádková vesničko – 
doba už je jiná – 
změnila se krajina, 
s ní celá dědina! 
          Starý mlýn a rodná víska, 
hastrman si vlasy víská! 
Kdybych tady ještě žil –  
u Sudic – bych jistě byl! 
           Rybníků by bylo dosti! 
Až vodníkovi k nelibosti. 
Nevěděl bych, který brát –  
o který se více rvát! 
 
Však jeden pán už tady je! 
Co rybníkům – kraluje! 
Říkají mu pane hrabě, 
každou práci – 
            zvládne hravě! 

A druhý pán od vodičky – 
dávno –už má své rybníčky! 
A v rybníčku – rybičky – 
Skryté  - vše od silničky! 
                 Takže milý hastrmane! 
Na Tebe! – se už nedostane! 
Jen v pohádce můžeš žít! 
Před světem – se musíš – skrýt! 
 
Tyto vodní hladiny- 
krášlí okolí, 
ať jsou skryté za plotem 
nebo na poli! 
 
Kouzelný pak rybník je – 
v ranním oparu, 
když labutí pár, 
krouží tam  hnedle po jaru! 
 
Srdce se až rozbouří! 
Kdo?  Po kom? Vlastně touží? 
Pak slyšet šumění křídel- 
a šplouchání, kachen divokých 
co plují – opodál. 
Co by sis vlastně človíčku, 
co by sis ještě přál? 
„ Snad žít tu aspoň do sta let – 
a pozorovat tento svět!“ 

 



SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 
Narodili se tito noví občánci: 
 
30.1. Šimon       Peška  Sudice 112 
18.2. Veronika  Kolbábková Sudice 44 
6.5. Andreas   Šmerda     Sudice 182 
 
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. 
 
Pozn. Vítání občánků plánujeme na přelom září /říjen, do té doby očekáváme 
ještě přírůstek tří miminek. Rodičům bude včas termín oznámen. 
 
 

Naši oslavenci 
V nejbližší době slavili nebo budou slavit tito oslavenci: 

 
Květen 2013 
Polák Jaroslav  Sudice 153 75 let 
Hrdý Zdeněk  Sudice 135 70 let 
Šmeralová Vlasta  Sudice 25  86 let 
Klapuš Josef  Sudice 44 75 let 
Štětkář Bohuslav  Sudice 88 84 let 
Špidlík Lubomír  Sudice 60 65 let 
Svobodová Marie   Sudice 75  85 let 
 
Červen 2013 
Hrdá Eva  Sudice 166 65 let 
Kovářová Jarmila  Sudice 139 70 let 
 
Červenec 2013  
Kaderková Milada Sudice 104 75 let 
 
Srpen 2013 
Kohoutek Vojtěch Sudice 155 60 let 
Přibyl Vladimír  Sudice 38 50 let 



 
Říjen 2013  
Šimek Kamil  Sudice 32 87 let 
Klačmanová Vladimíra Sudice 89 60 let 
 
Našim milým oslavencům přejeme pevné zdraví,  hodně spokojenosti, rodinné 
pohody a stálý elán do dalších krásných let života. 

 

Z našich řad odešel: 

14.4.   pan Adolf Škaroupka  Sudice 78 

Vzpomínáme ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOSLOVNÝ PŘEPIS OBECNÍ KRONIKY 

 

Rok 1937 

Zapsal: Jind. Verner, řídící učitel 

 

Pohyb obyvatelstva 

V roce 1937 narodilo se v obci 9 chlapců a 8 děvčat, 1 děvče po narození 
zemřelo. 

Zemřeli 4 muži a 5 žen: (1 muž ve věku 24 roků, 1 muž ve věku 25 roků, 1 muž ve 
věku 66 roků, 1 muž ve věku 82 roků, 1 žena ve věku 48 roků, 1 žena ve věku  
63 roků, 1 žena ve věku 77 roků, 1 žena ve věku 85 roků, 1 žena ve věku 87 roků). 

 

Sňatky 

Sňatků uzavřeno celkem 11 (z toho – oba snoubenci ze Sudic: 0; ženich ze Sudic  
– nevěsta z cizí obce: 6 sňatků, ženich z cizí obce – nevěsta ze Sudic: 5 sňatků). 

Z nich do obce se přiženili 4 muži, přivdaly 4 ženy, do cizích obcí odešli 2 muži,  
2 ženy. 

 

Změny držebnosti 

Boháček Tomáš s manželkou předali usedlost č. 5 s polnostmi synovi a snaše 
Miloslavovi a Miloslavě Boháčkovým.  

Augusta František č. 96 předal domek s polnostmi dceři a zeťovi – manželům 
Kohoutkovým z Pamětic. 

Šméral Jaroslav s manželkou č. 31 předal usedlost i s polnostmi dceři a zeťovi 
manželům Bohatcovým. 

Klapuš Josef a Aloisie č. 44 předal usedlost i s polnostmi – synovi a snaše Josefu  
a Hermíně Klapušovým. 

Tomáš Loubal předal polnosti při čísle 3 snaše Otýlii Loubalové č. 49. 

Stavebnictví 



Novostavba v roce 1937 nebyla žádná. 

Bohatec Oto postavil nový moderní kravín s potřebnými místnostmi. 

Loubal Tomáš mlynář provedl adaptaci a rekonstrukci mlýna č. 49. 

 

Veřejné práce 

V roce 1937 na jaře dokončeny práce na regulaci potoka Semiče od mostu silnice 
k Jevíčku až pod Bačov. Při tom odvodněny louky a polnosti trpící mokrem po 
obou stranách Semiče a v celkové délce položeny trubky. Celkovou práci 
provedla  
fa Ing. Dlouhého v Přerově. Stavba profilu a všechny práce s tím spojené v 1. 
etapě provedeny budou na jaře 1938.  

 

Také jednání obce s koupí panského lesa Vejščice chýlí se též k úspěšném konci a 
jest naděje, že již počátkem r. 1938 bude koupě uzavřena.  Také bude 
uskutečněna koupě 5 ha z lesa od velkostatku boskovického pro družstvo 
v Sudicích. 

 

Kurs 

V době od 10/12 do 1/4 a 11/12 do 2/4 uspořádal Okresní osvětový sbor 
v Sudicích kuchařský kurs, jejž s úspěchem vedla pí učitelka dívčích ručních prací 
a domácích nauk Adolfa Malá. Kurs navštěvovalo 19 svobodných děvčat a 15 
vdaných hospodyň a vyučovalo se ve 2 skupinách po 13 půldnů celkem 26 půldnů 
v 104 hodinách. Místní školská rada propůjčila I. třídu a sporák, jakož i dala 
potřebné palivo. 

Pí Drnovská uspořádala 2 kursy po půldni a sice zavařování masa a ovoce. 

 

Ceny obilí 

Se během roku nezměnily, zůstaly na stejné výši jako v roce 1936. 

 

 



Stav zvířectva 

Byl také v tomto roce nezměněn. 

 

Národní smutek 

Dne 14. září odešel do neznáma náš první president Osvoboditel T. G. Masaryk  
ve 3 hod. 29 min. na zámku Lánském. Všeobecný smutek postihl celý 
československý národ. Tisíce občanů spěchalo do Prahy, kam bylo tělo 
presidentovo převezeno, aby naposledy zhlédlo alespoň rakev s tělesnými 
ostatky drahého zesnulého a deset tisíc přijelo do Prahy, aby vzdalo čest jeho 
památce. Nad rakví rozloučil se dojemnou řečí president rep. Dr.E.Beneš, jenž 
jménem celého národa slíbil, že národ půjde v jeho šlépějích a zůstane věren jeho 
odkazu. 

Tělo presidenta Osvoboditele odpočívá podle jeho přání na hřbitůvku v Lánech 
po boku věrné a vzácné choti Charloty. 

 

Z obecní kroniky 

17.ledna provedena volba  honebního výboru a zvoleni: 

Tomáš Boháček č.33,Kamil Šimek č.32, Frant. Přibyl č.26, Fabián Boháček 
č.75,Karel Kotrhónz č.4, Frant. Špidlík č.77, Aug. Boháček č.45 

Náhradníci: Josef Kovář č.29, Adolf Vystavěl č.13 

Předsedou zvolen : Aug. Boháček 

 

Místní škol. rada  

26.11. provedena volba zástupců občanstva do míst. škol. rady a zvoleni:  

Špidlík Frant. č. 115, Boháček Aug. č. 45, Cápal Josef a Janoušek Josef č.97, 

Náhradníci: Kamil Šimek č.32, Karel Šperka č. 66, Josef Klapuš č. 70 
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