
 

 

  



Vážení a milí občané Sudic, 

jsme na konci roku 2013 a za námi je již tříletá práce pro naši obec. Jsem za sebe 
i své kolegy zastupitele za SOS velmi spokojená a šťastná, že se nám postupně 
daří plnit náš předvolební program. Chceme tak dostát našim předvolebním 
slibům, které jsme našim občanům a voličům před volbami v roce 2010 dali.  Po 
třech letech intenzivní práce můžeme konstatovat, že se nám daří postupně 
zlepšovat a oživovat život v naší obci jak v oblasti společenské a kulturní, tak 
také v oblasti vytváření příznivějších životních podmínek a prostředí pro naše 
občany.  

Kdybych měla vzpomenout na tři nejvýznamnější události letošního roku, tak za 
jednu z nich považuji sjezd rodáků. Krásná a milá akce, do jejíchž příprav se 
zapojilo velké množství obyvatel. Dodnes vzpomínám na veselou náladu při 
přípravách sjezdu, na pohodový průběh akce i na radostné, často i dojaté tváře 
rodáků, kteří přijeli z dálky navštívit svou rodnou vísku.  Druhou velmi důležitou 
událostí byla oprava ulice „Habeš“, která posunula vzhled naší obce zase o krok 
dopředu a především udělala radost jejím obyvatelům. Jako třetí událost bych 
připomněla výsadbu zeleně v parku na Vohrazdech, kde jsme v tomto roce také 
dokončili změnu územního plánu a zbývá dodělat vybavení parku v podobě 
dětských hřišť a zpevněných cestiček. 

Jako závěrečnou třešničku na dortu bych na tomto místě ráda zmínila opravu 
státní silnice před vjezdem do obce. Na této akci se obec nijak finančně 
nepodílela, silnice je ve vlastnictví Jihomoravského kraje, který také její opravu 
kompletně financoval. Ze svých zkušeností si troufám říci, že i na první pohled 
nemožné se může stát skutečností. Jen je třeba nebát se jít jednat s příslušnými 
institucemi a hájit zájmy naší obce a našich obyvatel. Sama mám z této opravy 
upřímnou radost a věřím, že se i Vám všem dnes zase o něco lépe jezdí, šetříte 
svoje automobily při cestách domů nebo se vám jen lépe chodí na návštěvy 
Sudického dvora. 

Zatím ještě nevíme, zda se nám podaří v nadcházejícím roce prosadit zbývající 
opravu průtahu obcí a s tím spojenou opravu kanalizace od obchodu po náves. 
Bude to předmětem jednání a úkolem číslo jedna v prvním čtvrtletí tohoto roku. 
Co bychom ale chtěli v roce 2014 zvládnout, je oprava místních komunikací na 
návsi u parku a u vodárny. Tím bychom splnili náš závazek daný Vám občanům 
před volbami v roce 2010 a dokončili tak postupnou opravu místních komunikací. 
Nejen nám se tak dostane zadostiučinění, že svá předsevzetí a sliby plnit umíme 
a to mnohdy i přes různé obstrukce a ztížené podmínky, které se zde snaží 
vytvářet někteří nepřejícní spoluobčané. 



Na veřejném zasedání zastupitelstva obce v listopadu tohoto roku prohlásil 
bývalý účetní obce, že prý nám dochází dech. Toto jsem nepochopila a nevím,  
v jaké oblasti nám dochází dech. Mohu pouze konstatovat, že pokud tím myslel 
společenský a kulturní život v obci, ty desítky akcí, které zde byly zorganizovány, 
tak za jeho éry se vedení obce nejspíš ani nenadechlo. Hospodaření s obecním 
majetkem, opravy a budování v obci tím snad ani myšleny být nemohly anebo 
tento člověk nepostřehl, co všechno se pro obec a občany udělalo jen za poslední 
dva roky. Pravděpodobně tím myslel to, že od léta roku 2012 již o bývalém 
vedení není ve zpravodajích žádná zmínka. Není to ale tím, že by nám docházel 
dech, ale nechceme a nemíníme se jimi již vůbec zabývat.  

Máme naprosto jiné priority a zájmy v naší práci, kterým chceme věnovat svoji 
energii a čas. Koneckonců na jejich neustálé výpady jsme si už zvykli a výkřiky i 
názory takovýchto lidí nejsou pro nás důležité a směrodatné. Účet za naši práci 
nebude vystavovat tato „skupina stále a s ničím nespokojených“ ale Vy, široká 
voličská veřejnost Obce Sudice a to již na podzim roku 2014, kdy se budou konat 
komunální volby do zastupitelstva obce.  

Žijme tedy rok 2014 vesele, optimisticky, v pospolitosti svých rodin a radosti ze 
svých dětí. Pomáhejme si v nouzi, setkávejme se i nadále při společenských 
akcích i při pomoci své vesničce. Vždyť takto vytvořené společenství bude 
zárukou, že se budeme ve své obci cítit dobře a budeme se sem také rádi z dálek 
vracet. Mějme kolem sebe jen lidi s úsměvem na tváři a s radostí v srdci! 

Využívám této příležitosti poděkovat všem, kteří jakoukoliv formou a mírou 
přispěli k rozvoji naší obce a k obohacení jejího kulturního i společenského života. 
Já i moji kolegové si toho velmi vážíme. Bez Vaší pomoci, podpory a přízně 
bychom toho tolik nezvládli. 

V naší obci je mnoho věcí a oblastí, které je třeba zlepšit, zkrášlit a vybudovat. 
Na to však bude třeba hodně úsilí nás všech. Dále také dobré vůle, spolupráce, 
ochoty a tolerance. 

Upřímně Vám všem ještě jednou z celého srdce přeji za sebe i kolegy zastupitele 
za SOS, aby byl nový rok opět o něco lepší než ten minulý. 

 

          Vaše Olga Dočkalová 

 

 



Schůze zastupitelstva 28. srpna 2013 

Zastupitelstvo obce schválilo nákup traktorové sekačky podle předloženého 
materiálu v cenové relaci do 390.000,-Kč bez DPH. 

Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene s Jihomoravským krajem. Smlouva se týká zřízení věcného břemene 
v případě, že bude obec provádět akci přetrubnění kanalizace od domu č. 108, 
kde v současné době končí kanalizace, směrem do kanalizace ve Škrkance. Tímto 
přetrubněním by se mělo odlehčit ulici Habeš. 

 

Schůze zastupitelstva 27. listopadu 2013 

Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku parcelní číslo 6 v k.ú. Sudice  
u Boskovic (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 6m2 pod stavbou 
trafostanice, za cenu 50,-Kč/m2 firmě E. ON Distribuce a.s. Veškeré náklady 
spojené se zaměřením prodávaného pozemku, jeho převodem a vkladem do KN 
hradí kupující, prodávající zaplatí daň z převodu nemovitostí. 

Zastupitelstvo obce stáhlo bod č. 3 „Projednání dodatku předkupního práva k 
nájemní smlouvě k pozemkům p.č. 451 a p.č. 442 v k.ú. Sudice u Boskovic“ 
z jednání zastupitelstva, neboť těsně před projednáváním byly doručeny 
dokumenty od dvou občanů Sudic, které vyžadovaly posouzení požadavků 
z právního hlediska. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním zařízení pro přikrmování zvěře na 
pozemcích mimo pozemky určené k plnění lesa ve vlastnictví obce Sudice. Na 
lesních pozemcích je možné budovat tato zařízení pouze v porostech starších  
40 let. 

V diskuzi upozornil pan Ing. Bárta na novelu tiskového zákona, kterému také 
podléhá vydávání Sudického zpravodaje na skutečnost, že vydavatel zpravodaje 
(v našem případě obec Sudice) je povinen dát dostatečný prostor (aktuálně jej 
vyčíslil na 30%) také opozičním zastupitelům. Dále sdělil, že opozice jeho osobu 
požádala o editování těchto příspěvků. Starostka obce reagovala tím, že jim pro 
příští číslo dá 100% obsahu zpravodaje, pokud dodají předmětné materiály do 
10. prosince 2013. 

(žádné materiály dodány do tohoto data nebyly a tak se mimořádné číslo nekoná- pozn. redakce). 

 



Schůze zastupitelstva 20. prosince 2013 

Zastupitelstvo obce schválilo navržená pravidla rozpočtového provizoria obce 
Sudice na rok 2014. 
 
Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místních 
poplatcích. 
 
Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů. 
Nejpodstatnější změnou pro občany obce je navýšení poplatku za odpad o částku 
50,-Kč na celkových 510,- Kč za poplatníka a rok. Tato částka byla stanovena na 
základě vyúčtování skutečných nákladů obce za odpady za rok 2012. Obě 
navržené OZV nabyly účinnosti dnem 1. 1. 2014. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje vstup a členství do Evropské aliance půdy (ELZA). 
 
Zastupitelstvo projednalo námitky členů zastupitelstva Vlastimila Boháčka  
a Jaroslava Dufky proti zápisu z 18. zasedání ZO dne 27. 11. 2013. 
 
Zastupitelstvo obce vyzývá nájemce honitby, případně honební společenstvo k 
vyjádření, jakým způsobem bude spolupracovat s obcí Sudice. Vyjádření očekává 
obec písemně do 28. 2. 2014, poté bude znovu projednávat ZO umístění 
mysliveckých zařízení na pozorování a lov zvěře na pozemcích obce Sudice. 
 
V diskuzi mimo jiné zazněl z řad obyvatel nesouhlas se spalováním starých rámů 
oken, které pochází z jejich výměny. Touto činností se v obci zabývá několik 
živnostníků. Občané upozornili vedení obce na výrazné znečišťování ovzduší a 
okolí kouřovými spalinami a o nutnosti tento problém ze strany obce řešit. 
Starostka konstatovala, že se poradí s pracovníky životního prostředí, jak lze s 
tímto problémem bojovat. Už v loňském roce upozorňoval obecní úřad na tento 
nešvar na nástěnkách obce i regionálním tisku. Zarážející je skutečnost, že 
největší karcinogenní spad z těchto spalin je ponejvíce v okolí domů, ve kterých 
se staré rámy pálí. Většina těchto spoluobčanů přitom má malé děti, takže by 
mělo být zdraví dětí jejich prvořadým zájmem. 
 
 
 



 
Co chystáme v roce 2014 

8. února 2014 Hasičský ples (SDH)  

1. března 2014 Sudická sousedská zabíjačka (SDH)  

Březen Dětský karneval (OÚ) – termín bude včas upřesněn  

Květen Výlet do ZOO Lešná (OÚ) – termín bude včas upřesněn  

30. dubna 2014 Pálení čarodějnic (SDH+OÚ)  

16. června 2014 Soutěž mladých hasičů (SDH) 

 

Kulturu v obci začínají tedy tento rok naši hasiči obnovenou akcí - prvním 
Hasičským plesem. Tak jako v dřívějších dobách budou chodit před plesem po 
obci zvát obyvatele na tuto společenskou událost a prodávat lístky. Bývalo dříve 
zvykem, že si obyvatelé lístky koupili, i když se třeba na ples nechystali anebo 
podpořili hasiče nějakou drobností do tomboly. 
Jediná akce, která je letos ohrožená z důvodu přesídlení našeho organizátora- 
nejfousatějšího sudičáka, je masopust. Pokud se najde jiný organizátor nebo 
organizátoři, s radostí tuto akci obecní úřad podpoří.  
O všech akcích budete včas určitě informováni 
 
Co se týká provozních záležitostí a zvelebování obce, tak nás tento rok čeká 
rekonstrukce veřejného osvětlení v podobě výměny světel na LED osvětlení, které 
značně šetří elektrickou energii a tím i obecní pokladnu. Dále nás čeká oprava 
zbývajících místních komunikací na návsi. Pokud se již rozjede od poloviny roku 
nové dotační období s novými výzvami, tak budeme hledat dotaci na vybavení 
parku na Vohrazdech nebo na opravu našeho koupaliště. V současné době 
probíhají stále jednání s EU a konkrétní požadavky a pravidla pro další dotační 
období budou známy nejdříve na jaře. 
 
Jednání k R43 

V listopadu 2013 proběhlo na našem úřadě důležité jednání s představiteli 
krajského úřadu z odboru územního rozvoje, starosty z okolních obcí a 
projektanty, kteří dostali za úkol navrhnout několik variant řešení budoucí R43. 
Požadavkem bylo v co největší míře ochránit obce, které jsou nejblíže této trase, 
což jsou Sudice a Chrudichromy. Navržené varianty včetně současné (v tělese 
Hitlerovy dálnice) pak budou prověřeny z hlediska vlivu na obyvatele a na životní 



prostředí. Varianta vedoucí přímo za současným tělesem je z hlediska hlučnosti  
i terénu nejspíš nejschůdnější, neboť oddálení od obce by znamenalo, že 
komunikace povede zase ve vyšší úrovni a tudíž by přinesla větší hlučnost. Tato 
jednání jsou velkým posunem v komunikaci s Jihomoravským krajem, protože do 
loňského roku s obcemi nikdo nevyjednával a dnes kvůli naší obci překreslují 
trasu, varianty a hlavně komunikují. V tuto chvíli jde o zásady územního rozvoje, 
které náš kraj jako jediný v ČR stále nemá. Nejedná se akutní budování dálnice v 
následujících letech. Každý kraj si musí vytyčit hlavní trasy rozvoje svého území. 
To, že na tuto stavbu peníze rozhodně v dohledné době nebudou, to si můžeme 
být jisti, ale chceme pro budoucí generace udělat alespoň takové opatření, aby 
byla obec co možná nejméně postižená, když už by se měla stavba uskutečnit. 

 
Zvýšení poplatku za odpad 
Na základě vyúčtování skutečných nákladů za rok 2012 jsme byli nuceni 
přistoupit ke zvýšení poplatku o 50,-Kč. Celková částka na poplatníka za rok nyní 
činní 510,-Kč. Splatnost je do 31. 5. 2014.  
 
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. 2014. 
Bankovním převodem na číslo účtu 29623631/0100 

- do poznámek uveďte své jméno, číslo domu, a pokud platíte za více 
osob, tak např. + 3os. 

 
Velkoobjemový kontejner 

V zimních měsících bude otevřen v těchto dnech od 9 do 10 hodin: 

11. 1., 8. 2., 8. 3., 22. 3. 2014 – dále pak každých 14 dní 

 

Zimní období 

Máme zde opět zimu, a i když zatím venku je jako na jaře, musíme počítat i 
s omezeními, které způsobuje intenzivní sněžení. Chceme tímto upozornit 
především obyvatele nově opravené ulice Habeš, že levá strana od Laštůvkových 
má snížené přejezdové obrubníky a tudíž je možné parkovat auta přímo na 
chodníku. Je to tak vybudováno právě z důvodu odhrnování sněhu traktorem, 
aby byl dostatečný prostor v ulici. Dlažba na tomto chodníku je větší tloušťky, 



takže se nemusíte bát, že byste chodníkům ublížili. Parkování tímto způsobem je 
naprosto v pořádku.  Dále chceme předem poděkovat všem, kteří se stále starají  
o zimní údržbu chodníků před svými domy. Buďte prosím také tolerantní 
k odhrnování ulic traktorem. Pokud totiž napadne více sněhu, tak traktor odhrne 
sníh více k domům a chodníkům, jiná možnost úklidu ze silnic většinou v užších 
ulicích není. Děkujeme za pochopení. 

 

VÝZVA - Volné pobíhání psů 

Opět vyzýváme obyvatele, aby si hlídali své psí miláčky. Vyskytly se nám zde 
stížnosti, že po obci se často potuluje zlatý retrívr a štěká na kolemjdoucí. 
Žádáme tedy majitele, který nezabezpečuje svého psa proti útěkům, aby tak 
učinil, jinak budeme muset volný pohyb psa řešit dle platné legislativy a majitele 
přijdou útěky jeho čtyřnohého miláčka na nemalou pokutu. 

 

Hospodaření v obecním lese v roce 2013 

V letošním roce jsme přistoupili v obecním lese k intenzivnějšímu hospodaření. 
Dosud jsme zdaleka neplnili hospodářský plán i přesto, že jsme těžili po celou 
minulou zimu. Proto jsme se rozhodli v letních měsících použít harvestorovou 
technologii těžby dřeva. Touto technologií bylo vytěženo 850m3 dřeva z porostů 
v mýtní zralosti ve věku 120let.  

 

Další těžba 150m3, proběhla v porostech ve stáří 140 let, ale vzhledem 
k náročnosti terénu těžbu prováděli těžaři s motorovými pilami.  Celkem tedy 
bylo vytěženo v letních měsících 1005m3 dřeva. Tržby do obecní pokladny činily 
1.844.000,-Kč. Náklady na těžbu, vývoz klestu, následné zalesňování a ošetření 
byly 400.000,-Kč. Zůstatek do obecní pokladny v tuto chvíli tedy činí 1.444.000,-
Kč. Musíme počítat ještě s náklady na jarní zalesňování a následnou péči, ale  

i tak je to nezanedbatelný příjem do naší pokladny. 

 

 

 



A nyní Vám přiblížíme pomocí fotodokumentace alespoň částečně jednotlivé 
činnosti, které s těžbou souvisí: 

 

Harvestor těží jednotlivé stromy, kmen odvětví a nakrátí na různé délky, vývozní 
souprava odváží dřevo z paseky na odvozní místa a rovnou třídí dle sortimentů. 

 

Díky suchému počasí a tvrdému podkladu nebyl les poškozen těžkou technikou 
tak, jak tomu bývá v okolních lesích. Za tuto skutečnost i dobře provedenou práci 
nás pochválil i pracovník z životního prostředí ze správy lesů, který přišel na 
kontrolu a neshledal žádné pochybení v hospodaření v obecním lese.  

 



Kontrolní měření před expedicí dřeva. Harvestor sice disponuje počítačovým 
vybavením, ale kontrola je i zde zcela na místě. Vždy musí sedět počet 
vytěženého množství s množstvím prodaného. Menší odchylky vznikají pouze při 
elektronických přejímkách kulatiny. 

 

Expedice probíhala tuzemským a zahraničním odběratelům do Rakouska. Každý 
naložený kmen se zapisuje. Každý kamión musí být na cestu vybaven dodacím 
listem s potvrzením úřadu.  

 

 

Jeden kamión naloží v průměru 28m3 dřeva, což znamená, že z našeho obecního 
lesa během srpna – října odjelo asi 36 kamiónů plně naloženého dřeva.  

 



 

Vyvážecí souprava vyváží také z větší části z paseky klest, který shromažďuje  
na vysoké hromady. Paseka je tedy po těžbě uklizená a připravená na 
zalesňování.  

 

 

 

 



 

 

 

Vyvežené těžební zbytky v podobě klestu se pak dále štěpkují velkými 
štěpkovacími stroji a nakládají do kontejnerů k dalšímu využití. Za prodej této 
hmoty obec utržila 33.000,-Kč.  

 



 

Na podzim nám ještě lesáci zasázeli 4.500 ks smrků a mohli jsme se pustit do 
ošetření tzv. zakapávání vysázených stromků repelenty proti okusu zvěří. Na jaře 
zbývá dosázet vyklizenou paseku. Ještě nás čeká ruční úklid paseky, kam se 
stroje nedostali a její jarní zalesňování. 

 

 



Nikdy dříve nebyly prostory obecního úřadu tolik využívány jako v poslední době. 
Ať už se jedná o předvánoční kulturní akce, pravidelné setkávání klubu 
důchodců, cvičení žen, tvořivé dílny nebo kroužek dětí. Na podzim se domluvilo 
několik maminek a udělaly si zde společnou tvořivou dílnu na podzimní výzdobu. 
Před adventem dále pokračovaly vánoční vazbou. Skvělou profesionální 
lektorkou vazby byla naše nová obyvatelka paní Hanka Boleloucká, která se  
v létě přistěhovala s manželem Petrem a dvěma dětmi do naší obce. Jak se 
vánoční výzdoba všem maminkám při odborném vedení povedla, můžete 
zhodnotit na přiložených fotografiích. Zatímco maminky tvořily, tak jejich děti si 
hrály s hračkami v místnosti pro děti, kterou máme díky přispění našich obyvatel 
vybavenou již tři roky. Jsme velmi rádi, že maminky s malými dětmi se rády 
společně scházejí a tvoří. A ještě raději jsme, když vidíme, jak rychle se noví 
příchozí dokážou zapojit do dění v obci a včlenit se tak, jakoby zde bydleli již od 
pradávna.  Všem nově příchozím tedy přejeme, aby v Sudicích našli dobré přátele 
a nový domov, na který budou právem hrdí.  A mladým maminkám vzkazujeme, 
že s velkou radostí podpoříme jakoukoliv jejich aktivitu či nápad, protože Vy jste 
naše budoucnost! 

 

 



Také děti z kroužku nezůstaly pozadu. Veškerou předvánoční výzdobu v zasedací 
místnosti prováděly právě ony. Na dva smrčky vytvořili andělíčky z přírodních 
materiálů a na stoly udělaly výzdobu z pomerančů, hřebíčku a kandovaného 
ovoce.  A na závěr si ještě sami vymyslely malý betlém, se kterým jim tentokrát 
vůbec nikdo z dospělých nepomáhal. A když je dostatek nasbíraného materiálu 
přes léto, tak se fantazii meze nekladou. No řekněte sami, máme to ale moc 
šikovné děti u nás v obci! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naše děti realizovaly také podzimní výzdobu z přebytků a okrasných dýní před 
budovou obecního úřadu. Nejdříve si přinesly z okolí různé suché trávy s bylinami 
a poté udělaly dýňová strašidýlka. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. 1.  Sudická zabíjačka 

16. 2.  Masopust s večerní zábavou 

2. 3.   Karneval pro děti 

30. 4. Pálení čarodějnic 

4. 5.    Sběr starého železa a čištění příkop kolem obce 

17. 5. Otvírání opravené místní komunikace „ Habeš“ 

25. 5. Výlet do ZOO Safari Dvůr Králové 

8. 6.  Hasičská soutěž mladých hasičů s večerní zábavou 

10. 6.  Slavnostní převzetí znaku obce- Poslanecká sněmovna 

13. 7. Sjezd rodáků a přátel obce 

20. 7. Pouťová zábava 

21. 7.  Sudická pouť 

24. 8. Taneční prázdninová zábava – SDH Sudice 

1. 9.  Dětský den - rozloučení s prázdninami 

6. 9.  Vystoupení varietní skupiny Šamany 

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

19. 10.  Vítání občánků 

1. 11. Lampiónový průvod pro děti i dospělé 

5. 12.  Mikulášská nadílka v parku na návsi 

14. 12. Zpívání pod vánočním stromem 

30. 12. Vánoční bruslení v Boskovicích 

 

Březen/duben - brigády v obecním lese – úklid klestu, sázení stromků 

Každý první pátek v měsíci - pravidelné setkávání Klubu důchodců 

Kroužek pro děti – výlety do okolí nebo výtvarné dílničky 



Narodili se tito noví občánci 

2. 7.   Mikuláš Mach     Sudice 45 

13. 7.  Nela Fousková     Sudice 144  

31. 8.  Eliška Anna Smejkalová   Sudice 82                             

12. 12. Maximilián  Minx   Sudice 160 

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 pravděpodobně na červen 2014, do té doby 
očekáváme ještě přírůstek tří miminek. Rodičům bude včas termín oznámen. 

Naši oslavenci 

V nejbližší době slavili nebo budou slavit tito oslavenci: 

 

Listopad 2013 

Ambrozová Růžena, čp. 97, 82 let 

Špidlíková Libuše, čp. 40, 84 let 

Přibylová Věra, čp. 108, 83 let 

 

Prosinec 2013 

Přichystalová Květoslava, čp. 81, 87 let 

Kučírková Jitka, čp. 92, 60 let 

Vystavělová Irma, čp. 14, 83 let 

Bělehrádková Milada, čp. 90, 60 let 

 

 



Leden 2014 

Dufka Blahoslav, čp. 163, 60 let 

Boháčková Věra, čp. 1, 65 let 

Přibyl Miloslav, čp. 108, 60 let 

Mifková Milada, čp. 121, 75 let 

 

Únor 2014 

Přichystal Josef, čp. 81, 65 let 

Boháčková Jana, čp. 151, 70 let 

Kotrhonzová Marie, čp. 77, 65 let 

 

Březen 2014 

Kučírek Jaroslav, čp. 92, 70 let 

Skřipský Josef, čp. 96, 50 let 

Širůčková Vlasta, čp. 43, 75 let 

 

Duben 2014 

Čermáková Jarmila, čp. 27, 90 let 

Dokoupilová Irena, čp. 69, 82 let 

Špidlíková Marta, čp. 65, 82 let 

 

 

 

 



Květen 2014 

Paroulek Josef, čp. 21, 65 let 

Klapušová Jana, čp. 150, 60 let 

Šmeralová Vlasta, čp. 25, 87 let 

Štětkář Bohuslav, čp. 88, 85 let 

Kaderka Lubomír, čp. 104, 80 let 

Svobodová Marie, čp. 75, 86 let 

 

Červen 2014 

Kotrhonz Tomáš, čp. 168, 60 let 

Vondálová Zuzana, čp. 118, 60 let 

 

Našim milým oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně spokojenosti, rodinné 
pohody a stálý elán do dalších krásných let života. 

 

 
Z našich řad odešla: 

29. 7. paní Miloslava Maršálková, Sudice 9 

Vzpomínáme! 
 

 

 

Pohyb obyvatel v obci 

Za rok 2013 se v naší obci narodilo 7 dětí a zemřeli 2 občané. Celkem se 
přistěhovalo 16 osob a 14 osob odstěhovalo. Celkový počet obyvatel s trvalým 
pobytem je ke konci roku 471. 



Dne 13. července 2013 se v naší obci konal v pořadí čtvrtý sjezd rodáků. Poslední 
byl v roce 1985, tedy před 28 lety. Tento sjezd byl uspořádán na počest 100 let 
založení Sokola v Sudicích. Sjezdu předcházely velké přípravy v podobě úklidu 
sokolovny, hasičské zbrojnice, klubovny a úřadu. Byly ostříhány keřové ploty, 
upraveny zelené plochy po obci, vysázeny muškáty na OÚ a provedena květinová 
výzdoba na úřadě i v sokolovně. Byla provedena oprava pomníku padlých. Hasiči 
se postarali o přípravu výletiště za sokolovnou a místní ženy den před sjezdem 
upekly v sokolovně svatební koláčky z 8 kg mouky. Pro tuto slavnostní příležitost 
nám v Ústí nad Orlicí ušila soukromá firma slavnostní prapor obce a byla 
vyhotovená bronzová deska našemu občanovi Honzovi Drobníčkovi, který se 
výrazně zasadil o kulturní a sportovní život obce. Pro návštěvníky obce byla 
připravena na obecním úřadu výstava fotografií „Ze života obce“. Asi 
desetičlenný sjezdový výbor, složený ze zastupitelů obce, představitelů Sokola II. 
a rodáků obce se scházel pravidelně od začátku roku, aby připravil pozvánky, 
shromáždil adresy, vyhotovil program sjezdu, zajistil občerstvení, obsluhu a také 
prezentační materiály pro návštěvníky sjezdu.   

 

 



 

 

V sobotu ráno již od 9 hodin se začali sjíždět návštěvníci sjezdu ze všech koutů. 
Každý, kdo zavítal do sokolovny, byl přivítaný uvítacím výborem a podepsal se do 
kroniky obce. Před slavnostním zahájením to vypadalo v sokolovně jako v úle. 
Lidé se navzájem poznávali a vzpomínali na časy prožité v Sudicích.  

 

Všechny přítomné přivítala starostka obce, seznámila je se svými kolegy 
zastupiteli a představila nové symboly obce. Poté se všichni odebrali před 
sokolovnu, kde byla odhalena pamětní deska panu Drobníčkovi a zasazen 
památný strom.  



 

 

Od sokolovny se vydal průvod k památníku padlých, aby uctil položením věnce 
památku našich padlých spoluobčanů. Po položení věnce následovala prohlídka 
obce s návštěvou obecního úřadu, kde si zájemci mohli prohlédnout výstavu 
dobových fotografií a hasičskou zbrojnici.  



 

Odpolední program od 14 hodin zajišťoval za sokolovnou Jožka Šmukař do 
večerních hodin.  

 

 

Byl to krásný slunečný den, plný radosti ze setkávání po letech. Velmi milá akce, 
kde lidé mezi sebou navazovali kontakty a společně vzpomínali. Slova dojetí a 
radosti při loučení byly pro nás hřejivé u srdce. Konání této akce mělo velký smysl 
pro život naší vísky a rozhodně nebudeme pokračovat v desetiletých intervalech 
sjezdů tak, jak to bylo v minulosti.  Je to příliš dlouhá doba a lidé by se měli 



v dnešní přetechnizované době setkávat co možná nejčastěji. Další sjezd 
naplánujeme na rok 2017, kdy budou naši hasiči slavit 130 let vzniku v Sudicích. 

 

Všem, kteří se podíleli na přípravách, i samotné realizaci ze srdce mnohokrát 
děkujeme. Je vidět, že když jde o dobrou věc, tak dokáží obyvatelé držet při sobě 
a pomáhat si. Moc si toho vážíme! 

       Váš tým zastupitelů za SOS 

 

 

Opět nás navštívila skupina KORÁB, tentokrát s pohádkou O princezně s dlouhým 
nosem. Herci dokázali vtáhnout do děje nejen děti, ale i jejich rodiče. 
Velkoobjemové uši našemu zastupiteli velmi slušely! 

 

Po pohádce následovaly hry a tanečky. Pěkné nedělní odpoledne před nástupem 
do školy udělalo tečku za letošními horkými prázdninami. 



 

 

Soutěže se zúčastnilo 30 družstev mužů, několik prvních umístění je vidět 
v následující tabulce, včetně skvělého 11. místa pro Sudice. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 



V pořadí třetí vítání nově narozených občánků se konalo v sobotu 19. října. Děti 
z naší obce přivítaly všechny přítomné milým pásmem básniček a hudbou na 
klávesy. Celý program s nimi připravila Martina Pátečková, které tímto 
mnohokrát děkujeme. Rodiče obdrželi na nově narozené děti od obce finanční 
dotaci a věcné dárky. 

 

 

 

 

Šimon Peška 30. 1. 2013 



 

Mikuláš Mach 2. 7. 2013 

 

Andreas Šmerda 6. 5. 2013 



 

Veronika Kolbábková 18. 2. 2013 

 

Nela Fousková 13. 7. 2013 



  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A máme zde druhý ročník Dýně roku. Opět spousta domů vyzdobila na dušičkový 
čas své vchody a předzahrádky. Obdivovali je malí i velcí při lampiónové 
procházce obcí. Vyhodnocování bylo opět těžké a tak jsme letos ocenili pět 
nejpovedenějších výzdob. Ceny budou přichystány na obecním úřadě od  
10. ledna 2014. A na podzim, kdy bude opět večerní procházka s lampióny pro 
naše nejmenší, se budeme těšit na další nápadité výzdoby naší vesničky. Ceny 
získávají obyvatelé domů dle č. p. 

1. Cena- dárkový balíček- dům č. 82 – rodina Smejkalových 
2. Cena – bonboniéra + rychlé špunty - dům č. 148 – rodina Roupových 
3. Cena - bonboniéra + rychlé špunty – dům č. 22 – rodina Skalníkových 
4. Cena – velký sáček bonbónů – dům č. 104 – rodina Kaderkových 
5. Cena - velký sáček bonbónů – dům č. 3 – rodina Rajnochů 

 

 

1. cena – „Dýňové divadlo“    2. cena - pan „Roupák“  



 

3. cena      4. cena  

 

 
5. cena 

 

Již počtvrté naši vesničku navštívil Mikuláš v doprovodu andělů, když procházel 
krajem od Vážan. Nakonec nechyběli ani čerti, kteří se schovávali v jednom 
místním stavení. Osvětlený a ozvučený park se začal kolem 17 hodiny plnit 
našimi obyvateli. Děti čekaly napjatě, zda na ně Mikuláš tentokrát nezapomněl, 
neboť dobře věděly, že během roku určitě aspoň jednou zazlobily. A tak v nich 
byla jen malá dušička, když kolem nich začal čmuchat některý z čertů. Nakonec 
vyvázly všechny bez úhony a s balíčkem cukroví vítězně odcházely domů. Vždyť 
v naší obci jsou jen samé hodné děti a čerti zde žádnou práci nemají. To spíš, 



kdyby čerti čmuchali mezi dospělými, tam by se dozajista nějaký kandidát na 
kotel našel. Budeme muset příští rok čertům více poradit! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Každoroční zpívání pod vánočním stromem, který „zasadil“ a ozdobil obecní 
úřad, se tentokrát konalo při muzice cimbálové skupiny Ječmínek. Venku  
u stromu zahráli členové skupiny na housle a basu několik koled a také lidových 
písní. Poté pokračovalo zpívání v teple obecního úřadu. Pro tuto příležitost 
navařil Laďa Přibyl jeho výborný vánoční punč. Výběr byl ze dvou druhů, z bílého 
vína s ananasem a z červeného vína s pomerančovým džusem. Hrálo se a zpívalo 
do večerních hodin. K dobré atmosféře přispělo také množství dobrot, které 
přítomní donesli na ochutnání. Velkou vánoční vánočku upekl pro všechny pan 
Zouhar, kterému mnohokrát děkujeme, byla výborná!   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jako zakončení akcí v roce 2013 pronajal tradičně obecní úřad zimní stadion 
v Boskovicích. Obyvatelé Sudic měli tak možnost přijít si společně zasportovat asi 
na hodinu a půl. Pro bruslící i nebruslící, kteří se přišli jen tak podívat, připravil 
přímo v hale pan místostarosta skvělý horký čaj. Společné setkání při vánoční 
atmosféře svátků má své kouzlo a jsme rádi, že se počet zájemců o tuto akci 
každoročně zvyšuje. Bruslí malé děti, mládež, rodiče a také babičky i dědečci. 
Zkrátka všichni a zvesela!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roky 1938 a 1939 

Zapsal Jindřich Verner 

 
Pohyb obyvatelstva 

V roce 1938 narodilo se v obci 15 dětí, z nich 9 chlapců a 6 děvčat. 

Zemřelo 6 osob, 4 muži a 2 ženy. 

Sňatků uzavřeno 11, z nich oba snoubenci ze Sudic ve 2 případech, ženich ze 
Sudic a nevěsta z cizí obce v 1 případě, nevěsta ze Sudic a ženich z cizí obce v 8 
případech. 

Do obce se přiženili 3 muži a 1 žena, ze Sudic do cizí obce se vyvdalo 5 žen, v obci 
zůstala 2 manželství. Ze Sudic odstěhovalo se 5 rodin, do Sudic se přistěhovaly 4 
rodiny. 

 

Změny v držebnostech 

Větších změn v držebnostech v roce 1938 nebylo. Pouze odprodeje částí 
pozemků. 

 

Stavby provedené 

Nově postavili si nový domek manželé Jaroslav a Marie Markovi, František a 
Hermína Prudkých, manželé Polákovi a Josefa Hronková č. 128. 

Větší opravy hospodářských budov provedli Tomáš a Věra Boháčkovi, František 
Hronek, manželé Bohatcovi č. 31. 

 

Veřejné práce 

V roce 1938 provedla obec kanalizaci a odvodnění obce na návsi, v Ulici a Uličce 
a upravili místní potok s krytým potrubím nákladem  

 



Město Boskovice v trati v Klínech provedlo zkušební vrt na pitnou vodu pro 
zásobování města vodou. Práci prováděla fa Kunz z Hranic. V hloubce 88 m přišlo 
se na dobrý podzemní pramen, jenž vydal 5 až 10 litrů dobré vody. Město 
Boskovice v dohledné době chce počíti se stavbou vodovodu do Boskovic. 

 

Vzdělávací a zábavné podniky 

V roce 1938 přenáška učitel Fr. Cibulky z Boskovic – Osoba presidenta Masaryka.  

Oslavy svátků národních – hromadný poslech (4x).  

15/5 – svátek matek.  

16/4 – mše Červeného kříže.  

6/7 – Mistr Jan Hus.  

Zábav bylo 6. 

 

Zápisy v kronice obce provedl v létech 1933 až 1938 řídící učitel Jindřich Verner  
č. 72. 

 

Odstoupení území 

Velmi bolestně se dotkla všeho obyvatelstva naší milé vlasti republiky 
Československé zpráva o odstoupení pohraničních okresů Německu a Polsku.  

Oslava 28. října 

Státní svátek 28. října po událostech poslední doby byl ve znamení smutku. 
Veřejné oslavy se nikde nekonaly.  

Osamostatnění Slovenska 

14. března 1939 prohlásilo se Slovensko samostatným státem a odlehlo se 
v těžké době od naší republiky. 

Zřízení Protektorátu 

15. března 1939 byla naše republika obsazena německým vojskem a dána pod 
protektorát německé říše. 

 



Záškrt  

Od 30. listopadu do 5. prosince bylo vyučování na místní škole přerušeno pro 
záškrtovou epidemii, která postihla asi 12 školních dětí. 

Očkování 

V měsíci listopadu až v lednu bylo provedeno očkování proti záškrtu. Obec Sudice 
přispěla na očkování částkou 370,50 K. Očkování provedl státní obvodní lékař  
Dr. Treu z Boskovic. 

Přípravné práce pro stavbu školy 

15. 6. usneseno přikročili k přípravným pracím pro stavbu nové školní budovy. 

 

Občané v mobilisaci 

V mobilisaci v roce 1938 nastoupili vojenskou službu: Josef Boháček č. 3; 
Miloslav Boháček č. 5; Fabián Špidla č. 6; Jaroslav Lepka, František Uhlíček, 
Stanislav Ochrana, Adolf Bárta, Josef Cápal č. 22, Jaromír Hronek, Josef Hronek, 
Josef Kovář, Otakar Bohatec, Josef Krátký, Tomáš Boháček č. 33, Antonín Kvapil, 
Ladislav Lujka, Josef Kučírek, Ludvík Přibyl, František Zachoval,  
Josef Vystavěl, Josef Klapuš č. 44, Augustin Boháček, Josef Boháček  
č. 45, František Kohoutek, Josef Janoušek, Karel Šperka č. 66, Antonín Polák, 
Jakub Moravec, Alois Klapuš, František Špidlík č. 60, František Portl, Jaroslav 
Jakubec, Josef Špidlík č. 125, František Mifek, Ladislav Přibyl, Jaroslav Fiedler, 
František Špidlík č. 115, Josef Přibyl č. 108, František Špidlík č. 120, Josef Prudký, 
Jaroslav Marek, Ladislav Polák, František Přichystal, Tomáš Loubal, Hubert 
Kohoutek, Antonín Špidlík, Josef Kroužílek, František Přibyl č. 103, Bohuš Boháček 
č. 8, Jan Kotouček, Josef Dragoun č. 107, Jaroslav Polák, František Kořalník, Josef 
Trnka, Boleslav Pavlíček, Jaroslav Dufka, Tomáš Boháček č. 6, Jaroslav Paroulek, 
František Mantlík. 

 
Zápis na části str. 63, str. 64 a části strany 65 připravil říd. učitel Josef Juránek č. 
72. 
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