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Vážení a milí spoluobčané, 

říká se, že život je takový, jaký ho vidíme my sami, a každý z nás se musí nejdříve cítit šťastný, aby 
mohl pomáhat těm druhým… Nezbývá než souhlasit, neboť je to pravda pravdoucí. Od těch, co 
nenávidí svět kolem sebe a tudíž nejsou spokojení ani sami se sebou, se nikdy pomoci nedočkáme 
a nezbývá, než je litovat. Na druhou stranu takových lidí je menšina a pořád převažují ti, co chtějí 
svému okolí pomáhat a být prospěšní. Alespoň u nás v Sudicích to takhle funguje a už jen pro tyto 
aktivní a veselé občany je radost zde něco budovat, vylepšovat, organizovat nebo hájit jejich zájmy. 

Toto volební období provázelo mnoho změn od začátku do současnosti. Nejdříve jsme se s okolními 
starosty pustili do budování vlastní svozové společnosti. S touto změnou na obcích proběhla i razantní 
změna obecních systémů sběru odpadů od občanů. Pro starosty v obcích to znamenalo spoustu 
energie a nasazení při komunikaci s občany, distribuci nádob a zavedení nových pravidel. Pro občany 
to znamenalo zásadní změnu přemýšlení nad svými vyprodukovanými odpady. A zde bych chtěla 
poděkovat sudickým občanům, že tento systém si vzali za svůj a rychle se s ním sžili. Je vás hodně, co si 
systém pochvalujete a kvitujete i větší čistotu v obci. V dalších letech přišel zase covid a s ním i další 
nejistota, nervozita a mnohdy i strach. Současnost komentovat nemá smysl, všichni vidíme, co se 
děje… 

Naše obec však žije dál a až na pár jedinců zde žijí pohodoví a pozitivní lidé, kteří se umí společně 
pobavit i společně pracovat. Však ne každá obec v okolí může být na svoje aktivní občany, od mládeže 
přes rodiny s dětmi až po seniory, tak hrdá, jako je tomu u nás! Všimla si toho dokonce i Česká televize 
a v loňském roce natočila dvě reportáže o tom, jak máme u nás aktivní seniorky, které pomáhají 
udržovat čistou obec nebo organizují setkání a program i pro další seniory v obci. Reportáže měly dle 
reportérky velmi kladné ohlasy na sociálních sítích a mnoho jiných lidí se vyjadřovalo slovy, že kdyby to 
fungovalo i v jiných obcích jako v Sudicích, tak máme úžasně vymydlené a čisté obce všichni. Máme 
radost, že propagace Sudic v médiích se za těch dvanáct let překlenula z negativních reportáží do těch 
pozitivních. V loňském roce točila ČT o našich seniorkách, v letošním natáčela do pořadu Náš venkov 
o tom, jak si odpady řídí obce samy (odvysíláno bude po volbách koncem září). Na příští rok ČT 
připravuje motivační pořad ohledně výsadby zeleně v obcích, zajímá je náš obecní sad i park na 
Vohrazdech. Kvůli odpadům a zeleni nás oslovují i jiná média a používají Sudice jako příklady dobré 
praxe. 

Ve zpravodaji jsme se snažili shrnout naši činnost i plány do budoucna. Informujeme zde i o tom, co se 
stále děje s lidmi z bývalého vedení obce. Je to už takový sudický folklór a nejspíš by nám to chybělo, 
kdyby přestali. Takhle se totiž neustále zdokonalujeme! Čtyři roky uběhly v turbulentních změnách 
našich životů, na které jsme dosud nebyli zvyklí a kolikrát ani psychicky připravení. Budoucnost se 
zatím jeví také v nejistotě. O to víc nabývá na významu vzájemná sounáležitost v obci a pozitivní 
přístup k životu, který bychom si neměli nechat nikým a ničím otrávit. Za vedení obce mohu slíbit, že 
budeme dál pracovat na vylepšení života v obci, aby pro Vás Sudice znamenaly klidný přístav 
v divokých a rozbouřených vodách současnosti. Náš tým jsme rozšířili na devět zastupitelů. Řízení obcí 
je rok od roku legislativně náročnější a je také potřeba se starat i o běžné provozní věci. Více 
zastupitelů znamená lepší rozvržení úkolů a zapojení do společné práce v péči o obec. V září jsou před 
námi komunální volby, a i když máme v Sudicích jen jednu kandidátku, tak všem, kteří nám přijdou 
k volbám projevit podporu, předem děkujeme. Chtěli bychom touto cestou také poděkovat našim 
občanům, kteří se zapojují do společného života v obci. Byť jen malou drobností nebo výpomocí. Věřte, 
že si toho nesmírně vážíme a máme z toho velkou radost! Buďte i nadále šťastní tam kde jste a s tím co 
máte! Těšíme se na Vás v dalším čtyřletém období, které nás společně čeká. 

Vaše Olga Dočkalová, starostka obce  
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Složení zastupitelstva obce 
 
Starostka obce: Ing. Olga Dočkalová   Sudice 3  SOS  
Místostarosta: Josef Roupa   Sudice 148  SOS  
Zastupitelé:  Ing. Miroslav Hrdý  Sudice 170  SOS 
   Ing. Martin Lepka  Sudice 15  SOS 
   Miroslav Mužík  Sudice 110  SOS (†17.7.2020) 
   Ing. Petr Boleloucký   Sudice 63  SOS 
   Bc. Klára Vondálová  Sudice 118  SOS 
        
 
Kontrolní výbor obce: 
Předseda: Ing. Miroslav Hrdý  
Členové: Tomáš Staněk, Petr Kovář 
 
Finanční výbor obce: 
Předseda Ing. Martin Lepka 
Členové: Ing. Lucie Dokoupilová, Ing. Martin Kovář 
 
Výbor pro občanské záležitosti: 
Předseda: Ing. Petr Boleloucký 
Členové: Bc. Klára Vondálová, Michaela Šimková 

 

Vývoj rozpočtu obce 2018–2022 v Kč 
 

ROK PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL 
 

ZŮSTATEK NA BANKOVNÍM  
ÚČTU KE KONCI ROKU  

skutečnost skutečnost 
   

2018 9.400.000 8.467.000 + 933.000 
 

12.176.000 
2019 8.321.000 6.024.000 + 2.297.000 

 
14.465.000 

2020 8.886.000 5.250.000 + 3.636.000 
 

18.116.000 
2021 12.468.000 7.488.000 + 4.980.000 

 
18.751.000 

 
V roce 2021 jsou zvýšené příjmy obce nikoliv zvýšením daňových příjmů od státu, ale díky likvidaci 
kůrovcové kalamity v obecním lese. Úměrně k tomu jsou však i náklady na těžbu. 
V roce 2021 jsou ve výdajích také investice do nové komunální techniky (viz. článek dále Nákup 
komunální techniky) 
 

Komplexní pozemkové úpravy  
 
Začaly 5. ledna 2018, kdy byly za účasti majitelů pozemků vytyčeny vnitřní a vnější hranice 
pozemkových úprav. V březnu následovalo společné setkání s majiteli pozemků, kde byl sdělen postup 
a jmenován sbor zástupců. Realizace probíhala pak další tři roky a prováděla ji firma Geocard. 
Komplexní pozemkové úpravy byly ukončeny v roce 2021. 
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Stěžejním výstupem pro obec je plán společných zařízení, který řeší zpřístupnění pozemků, 
vodohospodářské a protierozní zařízení. Po ukončení jsme zažádali o vyprojektování zpevněné hlavní 
cesty vedoucí od dálničního mostu směrem k Občinám, kde by se tato cesta napojila na zpevněnou 
cestu k Bačovu. Pozemkový úřad zařadil projektování na rok 2022 až 2023. Poté budeme společně 
hledat dotační výzvy, které finančně podpoří samotnou výstavbu. 
Plán společných zařízení sice obsahuje polní cesty ke všem pozemkům, ale realizace těchto cest 
neprobíhá, pokud majitelé pozemků mají své pozemky pronajaté zemědělským firmám. Obec se pak 
domlouvá přímo s nájemci, které polní cesty je nutné zachovat a které nikoliv.  
Obec plánuje v budoucnu postupně některé polní cesty vybudovat dle plánu společných zařízení. 
Provést tam odvodňovací příkopy a vysázet zeleň. 
 
Rekonstrukce Požární nádrže  
 
Zahájení rekonstrukce proběhlo na jaře 2018 a trvalo do června 2019. Celkové náklady rekonstrukce 
samotné nádrže byly 2.579.808 Kč. Poskytnutá dotace z Ministerstva zemědělství činila  
1.999.998 Kč a z dotace Jihomoravského kraje 288.104 Kč. Obec doplatila 291.706 Kč. 
Dále byl nově vybudován k nádrži odběrný objekt z potoka a recirkulační zařízení. Tato dvě nezbytná 
zařízení již nebyla dotačně podpořena a obec stála 1.400.000 Kč. 
Na jaře roku 2021 hasiči provedli vyčištění celé nádrže. Bohužel děti v zimě hází na zamrzlou hladinu 
kameny, které se pak těžce z nádrže loví. Pravidelné čištění prostřednictvím vypuštění nádrže jsme 
plánovali jednou za dva roky, ale letošní rok ukazuje, že budeme muset kompletní čištění provádět 
každý rok. Jedná se o požární nádrž, ale koupání je na vlastní nebezpečí dovoleno.  Zakázáno je ovšem 
koupat tam psy. Jsme rádi, že tohle omezení občané dodržují a chápou s ohledem na bezpečnost  
a hygienu koupajících se dětí. 
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Oprava Sudického potoka - 2018 

V roce 2018 probíhala celý rok oprava koryta potoka. Celou akci financovalo Povodí Moravy. Vedení 
obce fungovalo jako spolupracující článek opravy a účastnilo se všech kontrolních dnů. Předání 
opraveného potoka proběhlo koncem listopadu 2018. 

Vydlážděním koryta sice šlo Povodí proti trendu zasakování a zadržování vody v krajině, ale bylo 
potřeba naplnit vodou rybníky pod obcí a zamezit tak šikanování úřadů, policie, hasičů a obce ze strany 
majitelů rybníků. I přesto jsme si vysloužili v roce 2019, po opravě požární nádrže a následném 
napouštění opět kontrolu z České inspekce životního prostředí. Jak jinak než na udání majitele rybníků 
u mlýna (prý mu netekla, díky napouštění naší nádrže, do rybníků voda!). Inspekce žádné pochybení 
neshledala, napouštěli jsme dle pravidel a v potoce průtok vody byl zachován. 

Věděli jste, že pouze dva přední rybníky u mlýna mají stavební povolení? A ostatní tři zadní nádrže 
nikoliv? A že tyto černé stavby dokonce prověřoval Energetický regulační úřad a Policie ČR, protože  
v jedné z načerno postavených nádrží stojí sloup s vysokým napětím? Pravděpodobně bude muset 
majitel tyto nádrže zase zasypat anebo zajistit přeložení vedení elektrické energie, aby získal 
dodatečné stavební povolení. A tak si říkáme, že jeho ataky vůči obci se nakonec otočily proti němu 
samotnému. Třeba zasáhly konečně Boží mlýny! To se k rybníkům přece hodí!  A obec? Ta získala 
krásně upravený potok, který nám závidí starostové okolních obcí. 
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Změna odpadového hospodářství obce 

V roce 2019 společně s okolními obcemi proběhla zásadní změna v systému odpadového hospodářství. 
Kromě změny svozové společnosti z nadnárodní společnosti na komunální společnost vlastněnou 
obcemi, čekalo naše občany zavedení intenzivního sběru odpadů. Byly rozdány do domácností zdarma 
nové nádoby na tříděný sběr. Občané tak začali třídit přímo z domu plast, papír a bioodpad. Změnila se 
také frekvence vývozu směsného komunálního odpadu ze 14denního na měsíční svoz. Systém se rychle 
zaběhl a přesto, že spousta občanů tvrdila, že dostatečně třídí, tak vytříděné složky papíru  
a plastu stouply několikanásobně. Bioodpad do té doby řešila obec jedním kontejnerem u úřadu. 
Občané tak tento odpad dávali do směsného odpadu. Důkazem toho je, že směsný odpad hned po 
zavedení systému klesl na polovinu. Z 8,5 tuny za měsíc byly hned 4,5 tuny. O tunu měsíčně se zvýšil 
plast a o další tunu za měsíc papír. Další dvě tuny tvořil evidentně bioodpad.  

Více informací k novému systému naleznete na dalších stránkách v článku „Odpadové hospodářství 
obce“. 

Celkové náklady na pořízení 510 ks barevných nádob, 14 ks nových kontejnerů na sběrná místa  
a štěpkovače činily 1.287.000 Kč, z toho spoluúčast obce byla 197.000 Kč a dotace 1.090.000 Kč. 

  
 

Rozšíření venkovního pódia a vybudování udírny 

V březnu 2019 začala výstavba udírny a rozšíření venkovního pódia tak, abychom mohli zlepšit služby 
při konání společenských akcí. Práce byly dokončeny těsně před konáním Sudické pouti v červenci 
2019. 
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Celková cena za vybudování dalšího vybavení obce byla necelých 300.000 Kč. Jednalo se především  
o materiál.  

Většina prací byla provedena brigádně bez nároku na odměnu za práci. Na přestavbě se podílelo kolem 
35 místních občanů a odpracovali ve svém volném čase 900 hodin. Vzniklo tak další vybavení obce 
využívané na různé kulturní akce. Nad udírnou by měla být hrdá cedulka „Občané Sudic sobě!“ 

  
  

  
 

Mnohokrát všem dobrovolníkům, se srdcem pro Sudice, děkujeme! 

 

Pořízení kompostérů 

V roce 2019 jsme společně s okolními obcemi zažádali přes dobrovolný svazek obcí o dotace na 
kompostéry. V rámci předcházení odpadu i úspory nákladů na svozy jsou důležité pro doplnění 
systému, aby si občané zpracovávali a využívali větší část svých bioodpadů přímo na svých pozemcích. 
Pořízeno bylo 180 kompostérů, které byly téměř všechny rozdány zájemcům. 

Celkové náklady na kompostéry byly 700.000 Kč, z toho dotace 590.000 Kč a spoluúčast obce 
110.000 Kč. 
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Nákup komunální techniky 

V roce 2021, těsně před krizí, kdy docházelo úplně všechno, jsme pořídili na obec novou komunální 
techniku. Dnes se ukazuje, že rozhodnutí bylo v hodině dvanácté a správné. Vybavenost obce se tak 
posunula na vyšší příčku, kdy pouze křovinořezy k údržbě jsou dnes už nedostatečné. Máme dva velmi 
šikovné zaměstnance, kteří na potřebnou techniku mají všechny povolení i zkušenosti. Jejich práce při 
údržbě obce se tak stává účinnější, rychlejší a kvalitnější. Mnoho okolních obcí řeší podobné nákupy, 
ale většinou jim chybí právě zkušení a aktivní pracovníci.  

V zimě díky vybavení pracují Tomáš s Jakubem v obecním lese, kde je spousta práce po kůrovcové 
kalamitě. Bez patřičné techniky se tam neobejdou. Na údržbu lesa se dnes špatně shánějí firmy nebo 
živnostníci, a tak jsme rádi, že si některé práce můžeme udělat vlastními silami.  

 

Co jsme nakoupili:  

Traktor Zetor Proxima      1.260.000 Kč 

Hákový nosič kontejnerů + kontejnery  550.000 Kč 

Traktorová sekačka Kubota 580.000 Kč 
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Zpevnění polních cest před obcí a u potoka na Rybnisku 

V roce 2021 proběhlo zpevnění polních cest před vjezdem do obce a za potokem na Rybnisku. Zatímco 
zpevnění před obcí šlo udělat technologií stabilizace, tak za potokem bylo třeba zpevnit cestu vrstvou 
makadamu a poté recyklátu. Tuto cestu jsme zpevnili z důvodu výstavby cestiček v parku na 
Vohrazdech, aby stroje měly dobrý přístup a neskončily díky měkké cestě v potoce. Šlo pouze 
o 150 metrů a realizace probíhala svépomocí. Obec si zapůjčila bagr a náš občan si vzal dovolenou ve 
svém zaměstnání, aby vybagrování cesty pro obec provedl. Vše se povedlo udělat pouze za materiál  
a náklady za dovoz a půjčení strojů. Ovšem ouha, máme zde „bystré oko“, které rádo škodí obci. A tak 
zase opět přistálo udání na městském úřadu v Boskovicích, že na zpevnění cesty jsme neměli stavební 
povolení. Samo sebou by to nikdo neřešil. Bývalý starosta vyslal nejprve svoji kamarádku ze Slovenska 
s žádostí o poskytnutí informace ke stavebnímu povolení a vynětí půdy ze zemědělského půdního 
fondu. Když nebylo žádosti vyhověno, tak neotálel a ihned běžel do Boskovic. A tak zpracováváme 
projektovou dokumentaci, všechny vyjádření, platili jsme geologický průzkum kvůli vynětí ze ZPF. Vše 
bude stát další peníze. Za těch několik desítek tisíc mohla mít jeho kamarádka ze Slovenska luxusní 
vyasfaltovanou obecní cestu před svým domem, o kterou už léta usiluje. Bohužel, její „kamarád“  
ji využil, a tak místo asfaltu před domem bude mít teď projekt na cestu u potoka a stavební povolení. 
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cesta za potokem před zpevněním  

  
 po zpevnění 

  
cesta před obcí – zpevnění technologií 

stabilizace 
 

 

Ptali jsme se této paní na veřejné schůzi, zda ví, co to znamená vynětí ze zemědělského půdního fondu. 
Z její odpovědi „to se ta hlína oddělá pryč…“  je patrné, že vůbec netušila, o co vlastně žádá. Když jsme 
vysvětlili, že teď kvůli jejich atakům to bude obec stát další nesmyslné peníze, tak se na další schůzi 
zeptala, kdo to zaplatí? Nevěřili jsme vlastním uším…  

Nejslušnější by bylo, kdyby všechny poplatky, projektovou dokumentaci i samotné vynětí 
ze zemědělského půdního fondu, které není levné, zaplatila paní se svým kamarádem. 
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Zpřístupnění parku na Vohrazdech 

V roce 2018 jsme získali stavební povolení na zpevněné cesty a vybavení v parku na Vohrazdech. Čekali 
jsme na nějakou příhodnou dotační výzvu, ale bohužel žádná na náš záměr nebyla. Nakonec jsme se 
rozhodli, že cesty vybudujeme bez dotací. Čekáním na dotace by se mohl projekt akorát prodražit, což 
se nakonec ukázalo jako správné rozhodnutí. Výběrové řízení jsme realizovali v květnu loňského roku. 
Těsně před zdražováním a začátkem nedostatku materiálu. Oslovili jsme osvědčené firmy na dopravní 
stavby. Zakázku vyhrála firma Swietelsky, která cenu zakázky vysoutěžila o 400.000 Kč levněji, než byl 
rozpočet projektantů. Dlažbu a obrubníky rychle nakoupili ze zásob. Nakonec jsme něco dopláceli, díky 
dnešní situaci a zdražení pohonných hmot a asfaltu.  

Celková částka za zpřístupnění parku činila 5.400.000 Kč. Přesto jsme se nedostali přes 
vyprojektovanou cenu z roku 2021. Kdybychom počkali ještě rok, tak by se cena při dnešní situaci a dle 
odhadu firmy vyšplhala minimálně na 7 mil. Kč.  

  
  

  
 

Výměna chodníku v parku na návsi a kolem pomníku 

Jak jste si určitě všimli, tak letos jsme zahájili opravy stávajících chodníků. Začali jsme parkem  
na návsi. Původně jsme plánovali, že chodníky vyměníme, až se bude opravovat průtah obce, ale ten  
je bohužel v nedohlednu. 

Výměnu starého chodníku v parku a vylepšení okolí pomníku si jistě park na návsi už dávno zasloužil. 
Chodník přes park jsme zúžili na standardní šířku. Zároveň se stavebními úpravami evangelické školy  
a terénními úpravami kolem budovy vznikne pěkný odpočinkový areál uprostřed nejstarší zástavby 
obce. 
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Moštárna u obecního úřadu 

Jako další službu pro naše občany jsme v roce 2018 vystavěli obecní moštárnu. Na podzim je hojně 
využívána. O provoz se starají naši zaměstnanci. Moštování je zpoplatněno a činí 10 Kč za jeden litr 
moštu. Zájemci o letošní moštování se mohou domluvit na termínu s panem Tomášem Staňkem  
tel.: 737 636 704. 
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Rekonstrukce nízkého napětí, veřejného osvětlení a místního rozhlasu 

Dost často se ptáte, jak to vypadá s rekonstrukcí elektřiny nízkého napětí. Tato akce je především pod 
taktovkou společnosti Eon, obec při té příležitosti bude dělat rekonstrukci veřejného osvětlení 
a rozhlasu. Rekonstrukcí veřejného osvětlení se zlepší osvětlení obce a díky LED osvětlení také 
energetické úspory. Místní rozhlas bude také rekonstruován a budou použité nové technologie. 

Původně měla společnost Eon začít již vloni na podzim. Avšak ještě na jaře dokončovali projektanti 
některé smlouvy s našimi občany, se kterými byla těžká domluva. Zvláštní, ale kromě pár jiných, tam 
také figurují stejní občané, kteří dělali nesmyslné problémy již u projektu na rekonstrukci průtahu obce. 
Nepochopitelné! Nejspíš tito lidé chtějí, abychom se vrátili zpět do jeskyní, jezdili znovu po blátivých 
cestách a večer si svítili svíčkami… Během těchto měsíců by mělo proběhnout výběrové řízení na 
zhotovitele a snad do konce roku bude započato s realizací. V dnešní situaci to však nemůžeme říci 
s jistotou. Výkopy a ukládání kabelů bude probíhat po částech. Obecní úřad vás bude včas informovat 
o zahájení prací i harmonogramu jednotlivých etap. 

 

Dovybavení parku na Vohrazdech 

V dalších letech plánujeme pokračovat na vybavení parku tak, aby si tam každý našel svoji zábavu 
a využití. V současné době se spouští další dotační období, a tak třeba na dětská hřiště a workoutové 
hřiště bychom mohli využít dotací. 

Mělo by tam být také hřiště na pétanque, altánek nebo třeba tábořiště. Dále vedle ovocného sadu 
bude vystavěna roubená malá sušárna ovoce. Proto jsou v parku na jeho okraji širší komunikace, aby 
byl k sušárně přístup vozidlem. 

Park má také sloužit jako výuková plocha. Již od samého začátku byly na výsadbu navrženy dřeviny, 
které divoce rostou u nás v ČR. Na jednom místě tedy najdete od smrku, borovice, jedle přes duby, 
buky, javory až po topoly, vrby a břízy. Všechny tyto dřeviny budou mít označení a do parku budou 
také přidány výukové panely s enviromentální tématikou. Věříme, že i naše nová evangelická škola 
využije park pro praktickou výuku dětí. 
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Oprava víceúčelového hřiště 

Víceúčelové hřiště si po 14letech provozu zaslouží údržbu. Je logické, že používáním se některé prvky 
opotřebovávají. Plánujeme tedy vyčištění a přepískování povrchu. Hřiště také čeká oprava a doplnění 
sítí. Nátěry dřevěného bednění jsme již za tu dobu dvakrát prováděli. 

 

 

Hlavní tah obcí – Jak to vypadá s jeho rekonstrukcí? 

Jedna z nejčastějších vašich otázek. 

Na projektové dokumentaci začal Jihomoravský kraj společně s obcí pracovat již v roce 2015. Jde 
o velmi rozsáhlý a složitý projekt. Celý je pod vedením Jihomoravského kraje a společně s ním jsou do 
projektu naprojektovány chodníky pro obec. Projektovou část na chodníky a samotnou výstavbu si 
poté musí obec hradit ze svého. O stavební povolení je pak žádáno jako celek a žádá Jihomoravský 
kraj. V rámci rekonstrukce silnice je zároveň zpracovaná i rekonstrukce kanalizace a vodovodní sítě pod 
silnicí. Tyto náklady mají jít zase za Svazkem vodovodů a kanalizací, ale pokud by se začalo  
s opravou celého průtahu. 

Bohužel největší brzdou k dokončení projektu a získání stavebního povolení v době, kdy na kraji ještě 
byla nějaká vůle opravovat „podřadné“ silnice III. tříd, kde nejsou hlavní tahy, byli naši občané. 

Píše se rok 2018 a konečně zpracovaná projektová dokumentace jde od projektantů na stavební úřad 
do Boskovic. V březnu 2018 podávají naši obyvatelé námitky k posunutí zastávky směrem od Boskovic 
před jejich zahradu. Podotýkáme, že ještě než odešla tato projektová dokumentace, tak jsme řešili 
přesun autobusové zastávky. Původně navrhl kraj zastávku posunout před jejich dům, neboť dle 
nových pravidel nemohou autobusy zastavovat v křižovatce, jak je tomu nyní. Společně jsme se 
domluvili, že by jim nevadilo, kdyby zastávka byla posunutá k plotu jejich zahrady. Než stihli 
projektanti zastávku změnit a vyprojektovat před zahradu, tak šel z nepochopitelných důvodů 
rozhořčený dopis syna těchto občanů na krajský úřad. Dle jejich požadavků byla zastávka posunutá 
před zahradu.  

I přesto podali námitky. Od podání námitek uplynul téměř rok, než jsme došli k dohodě. V dohodě si 
vymínili, že bude zastávka ještě posunutá úplně na konec zahrady, že nikdy nebude zřízen žádný 
přístřešek a bude upraven vjezd na jejich pozemek. K tomu žádali do dohody zapracovat omluvu 
od paní starostky, že si „dovolila“ informovat na zastávkách ostatní spoluobčany o tom, co se děje. 
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Omluvu jim ani úřad a ani naši právníci neakceptovali. Aby došli ke svým požadavkům, tak začali 
tvrdit, že pozemek mezi silnicí a jejich pozemkem není Jihomoravského kraje, ale jejich, protože se o něj 
od pradávna starají. Dokonce si jej ohraničili červenými fáborky, aby na sebe všechny upozornili. 

Obec nejprve nechtěla na žádné dohody a omluvy přistoupit a navrhovali jsme, aby byl z projektové 
dokumentace chodník v délce 40 m vypuštěn a tito lidé, ať se jdou s Jihomoravským krajem soudit 
o vlastnictví pozemku. S jistotou by prohráli. Úřad v Boskovicích však nabyl dojmu, že by z jejich strany 
poté začaly ještě větší obstrukce a bude tak lepší se nějak domluvit. 

Proběhlo několik schůzek a korespondencí, kde za obec jednala AK Paroulek a za naše občany jejich 
rodinný právník. V březnu 2019 byla dohoda podepsaná, teď zbývalo předělat projektovou 
dokumentaci, protože byla vázaná na zpětvzetí námitek. Projektanti aktualizaci zaslali v květnu 2019  
a obec to stálo dalších 58.000 Kč. 

Ztratili jsme víc jak rok kvůli našim občanům. Bohužel poté onemocněl dlouhodobě úředník ze 
stavebního úřadu, v březnu 2020 přišel covid a na podzim roku 2020 se vyměnilo vedení kraje. Kraj má 
od roku 2020 úplně jiné finanční priority a tím se celý proces odložil na nedohledno Silnice našeho typu 
je absolutně netrápí. Tu nejlepší dobu jsme ztratili díky obstrukcím. 

Na začátku roku 2019 jsme psali tehdejšímu premiérovi Babišovi dotaz, co míní dělat  
s našimi zničenými silnicemi, když kraje nemají dostatek financí na opravy. K dopisu jsme přiložili 
fotografie naší hlavní rozbité cesty. Pan premiér odpověděl, že o financích ví, a dokonce si nechal 
prověřit přes našeho hejtmana i Sudice. Ze strany kraje mu bylo odpovězeno, že v Sudicích projektovou 
činnost brzdí samotní občané. Ostuda tedy byla přes hejtmana kraje až do Prahy k nejvyšším! Od té 
doby nemá cenu nic urgovat, nejlepší doba je pryč.  

 

A perlička na závěr: 

Ptali jste se nás na opravu silnice na schůzi v červnu. Přítomným bylo odpovězeno tak, jak je popsáno 
výše, jen bez konkrétních detailů a opět bez konkrétních jmen.   

V srpnu nám přišel datovou schránkou dopis, kde rodinný právník našich občanů  
s červenými fáborky, chce omluvu paní starostky za výroky na schůzi nejen pro své rodinné příslušníky, 
ale jmenovitě také pro sebe. Nepochopitelné! Text omluvy si tam předepsal jako při rozhodnutí soudu 
do několika odstavců! A ještě k tomu osočil starostku za neschopnost realizovat své „megalomanské 
představy o dopravně technické přestavbě obce“, jak nazval opravu našeho průtahu obce. Asi po naší 
silnici dlouho nejel a neví, jak zoufale vypadá. Je vidět, že vůbec nepochopil, že obec  
v současnosti finance z kraje neovlivní a rozhodnutí je jen na kraji. Obec mohla pouze urychlit proces 
dokumentace v době, kdy ještě byly alespoň nějaké peníze na rekonstrukci. To se bohužel nepovedlo. 

Na závěr malý výňatek na adresu vedení obce z dopisu důchodce z Prahy, jak se nazval: 

„Zakrývat vlastní neschopnost a liknavost vymýšlením a veřejnou prezentací účelových vývodů o podílu 
občanů na neuskutečnění obecně vzato ne zcela reálného investičního záměru (aniž je prozatím 
nezbytné se komplexně věnovat dalším dílčím jednotlivostem Vašich vývodů), je nemravné a politicky 
nekorektní.“ 

Tyto „vývody“ může napsat pouze člověk, který zde od mládí nežije a neví o reálném životě na venkově 
nic. Informace má jen z doslechu nebo nekvalitního záznamu jisté paní ze Slovenska, která si 
pravidelně schůze natáčí. Jestli by se zde měl někdo omlouvat, tak rozhodně to není vedení obce a ani 
paní starostka! 
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Kulturních akcí v naší obci před covidovou dobou bylo každoročně nespočet. Ovšem i v posledních dvou 
letech, když nebyla striktní omezení, tak jsme se nezapomněli bavit a společně scházet. Pro život v obci 
je společně strávený čas obyvatel velmi důležitý. A také zvláště v době, kdy je uzavřená místní hospoda 
a setkávání je tím omezeno pouze na organizované kulturní akce.  
Jsme rádi, že každý rok se nám povedla uskutečnit naše Sudická pouť s pouťovým odpolednem.  Pro 
naše nejmenší jsme dle situace realizovali dětské karnevaly, lampiónové průvody, rozloučení 
s prázdninami nebo Mikuláše. Došlo i na brigády při práci pro obec a na sběry železného šrotu.  

 
Všem, kteří se podíleli na organizaci společných akcí, ze srdce děkujeme! Bez Vašeho nasazení  
a obětavosti by nebyl život v Sudicích tak pestrý a veselý! 

 
A zde pár fotografií z uskutečněných akcí: 
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Dotace pro nově narozené dítě ve výši 3.000 Kč 

Tato finanční dotace je určena pro nově narozené děti v naší obci. Podmínkou získání dotace je, aby 
oba rodiče byli v době narození dítěte hlášeni v obci Sudice k trvalému pobytu. Tato dotace je 
vyplácena automaticky při příležitosti „Vítání občánků“. 

Tuto jednorázovou finanční dotaci schválilo Zastupitelstvo obce Sudice usnesením  
č. 07/02/2010 ze dne 20. 12. 2010. 

 

Dotace pro děti nastupující do 1. třídy základní školy ve výši do 2.000 Kč 

Tato finanční dotace je určena pro děti v naší obci při jejich prvním nástupu do 1. třídy základní školy. 
Podmínkou získání dotace je, aby oba rodiče byli v době nástupu dítěte do školy hlášeni v obci Sudice 
k trvalému pobytu. Tato dotace je vyplácena na základě vyplnění čestného prohlášení, které obdržíte 
na OÚ, s doložením průkazných nákupních dokladů na školní pomůcky a vybavení žáka 1. třídy 
základní školy. 

Tuto jednorázovou finanční dotaci schválilo Zastupitelstvo obce Sudice usnesením č. 11/01/2014  
ze dne 5. 11. 2014. 

 

Dotace na podporu zájmové činnosti dětí na ZŠ ve výši do 3.000 Kč 

Tato finanční dotace je určena pro děti v naší obci, které navštěvují základní školu, při jejich zájmové 
činnosti. Může být uplatněna vždy za jeden školní rok. Podmínkou získání dotace je, aby oba rodiče byli 
hlášeni v obci k trvalému pobytu. Příspěvek bylo možné čerpat již ve školním roce 2018/2019.  

Tato dotace je vyplácena na základě vyplnění česného prohlášení, které obdržíte na OÚ, s doložením 
průkazných dokladů o úhradě této zájmové činnosti. 

Tuto finanční dotaci schválilo Zastupitelstvo obce Sudice usnesením č. 13/01/2018 ze dne 31.10.2018. 

Na uvedené dotace není právní nárok a jsou vypláceny na základě schválených usnesení zastupitelstva 
a individuálního posouzení jednotlivých žádostí vedením obce.  
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Vítání občánků v roce 2018 

Leontýna Nevědělová, Radim Paroulek, Nikola Dražilová, Patrik Skalník, Daniel Šmeral. 

 

 

 

Vítání občánků v roce 2019 

Karolína Kovářová, Diana Skřipská, Josef Kovář, Miroslav Dražil. 
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Jakub Přikryl, Karolína Hotová, Eliáš Vondál, Tatiana Janoušková. 

 

 

 

Vítání občánků v roce 2021 

Viktorie Paroulková, Martin Juračka, Jiří Janoušek, Ema Zabilová, Filip Vondál. 
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Natálie Kotrhonzová, Erik Mihálek. 

  
 

Připravujeme vítání občánků v říjnu 2022, Lilien Černá, Eliáš Mihálek, Dominik Pospíšil, Šimon 
Kotrhonz, Martin Dražil, Ema Navrátilová. 

 

Jaké máme složení odpadů za rok 2021? 

 

Papír 11,349t 

Plast 15,863t 

Sklo   6,91t 

Bio 70,03t 

SKO  69,934t 

Celkem 174,089t 

 
 Oleje a tuky 6 litrů/rok 

 SKO papír plast sklo bio 
Množství odpadu na 1 občana (v kg) - 2021 146,0 23,7 33,1 14,4 146,2 
Množství odpadu na 1 občana (v kg) - 2020 134,7 27,2 34,9 17,8 136,6 

 

Oproti roku 2020 se nám zvedl směsný odpad o více než 5 tun za rok! Na tak malou obec je to dost 
vysoké číslo. Budeme se muset zaměřit na namátkové kontroly a také na kontroly hmotností 
jednotlivých domácností. Pokud je před domem připraveno v létě více nádob a nebydlí tam rodina 
s malými dětmi, které mají plínky, případně více rodin v jednom domě, tak není něco v pořádku. 
Chceme věřit, že zvýšené množství je jen díky úklidům a obměně domácího vybavení v době 
lockdownu. 

7%
9%

4%

40%

40%

Papír Plast Sklo Bio SKO
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O dalších 5 tun stouply i bioodpady. Vyklízení zahrad tedy frčí na plné obrátky místo, aby občané 
kompostovali a předcházeli tak odpadu. Má-li někdo velkou zahradu plnou trávníků, tak nemůže chtít 
po obci, aby financovala úklid jeho pozemku. V tomto případě si musí buď zřídit velký kompost, nebo 
jednou za čas objednat velký kontejner, který si zaplatí. Bioodpady jsou vyvážené pouze z hnědých 
očipovaných nádob. Jiné nádoby než hnědé, mají osádky zakázané svážet. 

Také se dost často stává, že u některých domů mají nádoby až 130 kg. Na jaře jsou nádoby přeplněné 
mokrou udusanou trávou a nyní shnilým ovocem. Pokud nádobu neuzvednete, tak musíte odsypat. 
Díky přetížení riskujete poškození nádoby během výklopu, kdy se utrhne límec. Pak si budete muset 
pořídit novou hnědou nádobu za svoje finance. Dodržovat hmotnost kolem 90 kg je také slušnost vůči 
zaměstnancům svozové firmy, kteří s nádobami manipulují. 

Co nás stálo odpadové hospodářství v roce 2021 

Výdaje:  
Celkem za svoz, likvidaci nebo odevzdání k dalšímu zpracování 
– SKO, BIO, PLAST, PAPÍR, SKLO, jedlé oleje, velkoobjemové 
odpady a nebezpečné odpady (Kč/rok) 

547.077 Kč 

Z toho:   
Za svoz a likvidaci SKO, velkoobjemových o. a nebezpečných o. 225.572 Kč 
Za svoz a předání ke zpracování BIO, plast, papír, sklo, jedlé 
oleje 

321.505 Kč 

Příjmy:  
Celkem vybráno na poplatcích (550 Kč/občan/rok) 262.168 Kč 
Celkem odměny za třídění od Ekokomu 144.792 Kč 
Rozdíl:  
Doplatek obce z obecního rozpočtu 140.117 Kč 

 

Poplatek za odpad 

Od roku 2015 nebyl v obci zvýšen poplatek za občana. Po účinnosti nového zákona  
o odpadech, který začal platit od ledna 2021, se razantně změnila situace. Koncová zařízení, kam 
předáváme odpad, zdražila. Zvýšily se náklady na zpracování odpadů, ale také díky drahým pohonným 
hmotám i samotné svozy. Tím, že třídíte, tak se odpady v obci nevyšplhaly na vysoké částky. Nejdražší 
je totiž směsný odpad. Pro obce, které nemají tento systém, nastalo tak velké zvýšení za likvidaci 
směsných odpadů díky zvyšování poplatků na skládky. 

Občané si musí uvědomit, že pokud nic neuděláme, tak poplatek bude 1.200 Kč a ještě stále bude obec 
doplácet. Většina z vás zvýšení o 100 Kč na občana vzala v klidu a chápavě. Vždyť je to 8,30 Kč na 
měsíc, což dnes nejsou ani dvě cigarety. Nechápeme tedy občany, kteří se rozčilují, že zvedáme 
poplatek a chtěli by odpady nejlépe zdarma. Ale kdo je tvoří? Čí jsou? Obec se stará o váš nepořádek, 
abychom se v něm všichni neutopili. A to stojí nemalé peníze. 

Ministerstvo vnitra nutí obce, aby si za odpady vybíraly poplatky od občanů dle skutečných nákladů  
(v Sudicích by to bylo 1.150 Kč). Jejich zdůvodněním je pak fakt, že by obce nemusely žádat po vládě, 
aby jim přidala finance. Je to logické. 

Víte, že jsme si porovnali naše ceny za svozy a likvidaci odpadů s cenami společnosti Suez (dnes 
Recovera)? A jsme jen u směsného odpadu o 65tis. Kč za rok levnější!  U Velkých Opatovic je to třeba 
350tis. Kč za rok! Jsou to jednoduché počty. Společnost, od které jsme před třemi lety utekli, musela 
několikrát zdražit. Zde se ukazuje správné rozhodnutí obcí, že když si řídí své odpady samy, tak 
zdražení není tak razantní a nemusíme financovat Francouze. 
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V letech 2014–2015 jsme zrealizovali obnovu obecního sadu, který byl minimálně 30 let bez ovocných 
stromů, zarostlý a bez jakéhokoliv užitku. Na samotnou likvidaci původního porostu a výsadbu nových 
ovocných dřevin jsme zažádali o dotaci, protože všechno stojí hodně peněz, a pokud jsou možné 
dotace, které ušetří prostředky z obecní kasy, tak by bylo hloupé je nevyužít. 

Dnes je tam mladý sad, o který pečují i samotní občané v rámci dobrovolných pravidelných brigád  
a všichni se těší, až bude sad plný ovoce. Třešně, višně, švestky a ořechy mají totiž v budoucnu sloužit 
všem, kdo bude mít zájem. Chceme tam ještě vybudovat i nějakou odpočinkovou pergolu s výhledem 
na Boskovickou brázdu, aby si příchozí mohli odpočinout, posedět a pokochat se skvělým výhledem. 

Ovšem ouha, máme zde našeho „nejlepšího“ bývalého starostu s jeho „skvělým“ pomocníkem bývalým 
místostarostou, kteří nenávidí všechny a všechno, nejvíce současnou starostku. Díky malé změně 
likvidace pařezů, kdy místo frézování, jsme provedli vykopání pařezů bagrem, jsme museli vracet část 
dotace za pařezy, protože nás udali tito pantáti na Státní fond životního prostředí. Jejich zdůvodněním 
bylo „upozornění na možné spáchání trestného činu zneužití dotace“! Statní fond ŽP vyhodnotil, že byly 
finance poskytnuty na jiný druh práce, než obsahoval projekt a jde tedy o nezpůsobilý výdaj! Obec 
vracela 250 tis. Kč. Kopání pařezů na 2 ha ploše si tedy zaplatila ze svého. Za tuto částku mohla mít 
obec několik cvičících venkovních strojů pro dospělé, kde by si mohli hlavní aktéři poškozování obce  
s úsměvem a zdarma zacvičit. 

Žádný úřad by samo sebou už po letech neřešil technologii likvidace pařezů, projekt byl uzavřen, ale 
urputnost pána z bývalého vedení připravit obec o finance nezná mezí. A ještě má tu drzost se zeptat 
oficiální žádostí o informace, kdo teď bude platit škodu způsobenou obci za vrácení části dotací? 
Odpovědí mu bylo, že ten, kdo to udal a úmyslně poškodil obec! Třeba to pochopil. 

Tomuto cirkusu předcházelo udání na Policii ČR. Tam jsme pařezy řešili už v roce 2016 a dle 
„oznamovatele – bývalého starosty“ šlo také o podezření ze spáchání trestného činu. Když tam 
neuspěl, napsal na Státní fond ŽP. Když jej neuspokojilo ani vrácení dotací obcí, tak byla dalším 
šlágrem kontrola a pokuta ze strany České inspekce životního prostředí z hlediska nakládání s odpady. 
Pařezy nejsou odpadem, pokud je necháme na pozemku, kde jsme je vykopali, ale jsou odpadem, 
pokud je převezeme jinam. My jsme pařezy převezli na obecní pozemek na Hitlerové dálnici, aby  
v novém sadu nepřekážely.  

A kdo si myslíte, že podal zase „podnět“? Ano, uhodli jste. 

I Česká inspekce se podivovala nad tím, co nám zde žije za lidi! A tak, když ČIŽP dostatečně 
nereagovala, začaly ataky od našeho „pantáty“, že to není dořešeno. Dali tedy s omluvou obci pokutu 
10.000 Kč s tím, že se můžeme odvolat na Ministerstvo životního prostředí a oni nám pravděpodobně 
pokutu sníží. Úmyslně jsme se neodvolali. Nechtěli jsme zatěžovat a vysvětlovat další instanci, co u nás 
žije za divné a mstivé lidi a omlouvat se za ně. Pokutu jsme zaplatili a starostka těch 10tis. Kč vrátila do 
obecní pokladny ze svého účtu. Za těch deset tisíc jsme dětem na dětský den nakoupili cukrovinky  
a odměny. A předpokládáme, že současná starostka bývalého starostu alespoň na dálku konečně 
uspokojila!!! 

Tento příběh dokonce uveřejnil Svaz měst a obcí ve své publikaci Starosti starostů. Absurdita pařezů, 
nesmyslná pravidla dotací a pomstychtivých pantátů dnes baví i čtenáře z ČR. 

Zdá se vám to normální? Žijí mezi námi zkrátka psychopati, kteří budou za každou cenu udávat Policii  
i všem úřadům cokoliv, co pro vás uděláme a co je pod nějakou pokutou. Možná jsou historicky 
vycvičeni jistou státní organizací a tato činnost jim v současnosti k životu chybí. Je načase, aby si i naši 
občané konečně řekli k těmto lidem z bývalého vedení svoje. Není přece normální, že před 20 lety 
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kandidovali do komunálních voleb proto, aby něco v obci dělali pro Vás občany a nyní už 12 let obec 
úmyslně poškozují a nestydí se s výsměchem promenádovat po obci!!! Nehnusí se jim dokonce ani 
udávat na policii své sousedy a občany! Dělá jim radost, že můžou z obecní kasy tahat peníze na 
sankce a pokuty, místo aby vzniklo třeba něco hezkého pro děti. 

 

 

Informace z farního sboru Českobratrské církve evangelické v Boskovicích  

Opravu a znovuotevření Sudické školy připravuje boskovický evangelický farní sbor, který je se 
Sudicemi historicky úzce propojen. 

Hlavními garanty projektu jsou farář Jiří Bureš a budoucí ředitelka školy Dagmar Hamalová. Oba mají 
dlouholeté profesní zkušenosti nejen s prací s dětmi, ale i s přípravou a řízením projektů a s péčí  
o historické budovy. Pomáhá jim přípravný pracovní tým složený ze členů a přátel sboru a také 
příznivců nové Sudické školy. 

Pro příští školní rok 2022/2023 připravujeme otevření mateřské a základní školy  
v Sudicích. Plánujeme otevřít jednu třídu mateřské školy a jednu třídu základní školy pro první dva 
ročníky. Postupně by měla škola zahrnovat mateřskou školu, družinu a malotřídní školu pro první 
stupeň. 

Jak bude vypadat první rok naší školy? - Do Sudické školy bylo přijato 15 dětí do mateřské školy, do 
otevírající se první třídy základní školy 12 žáčků. Z výběrového řízení máme vybrány tři výborné paní 
učitelky a kreativní paní vychovatelku pro družinu. Na konci léta bude slavnostní otevření školy  
a 1. září přijede do Sudic synodní senior Evangelické církve Pavel Pokorný. 

Sudická škola bude sídlit v krásné historické budově bývalé evangelické školy, která stojí přímo na 
návsi. Postavena byla před 160 lety. Poslední desetiletí sloužila jako místo pro nedělní bohoslužby  
a sociální bydlení. Nyní se farní sbor evangelické církve v Boskovicích vrací k původnímu účelu budovy  
a pracuje na obnovení školy. 

Před otevřením prochází budova rozsáhlou rekonstrukcí, naposledy se zde totiž vyučovalo za První 
republiky. Zároveň je nutné budovu upravit tak, aby splňovala všechny podmínky ministerstva školství  
a hygienické předpisy. Opravy jsou nákladné, takže kromě dotací a vlastních zdrojů evangelického 
sboru jsme se potřebovali opřít i o dárcovskou sbírku. 
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Sudická škola bude církevní, jejím zřizovatelem bude Českobratrská církev evangelická, avšak otevřená 
bude všem bez rozdílu náboženského přesvědčení. Kromě pedagogů bude jednou týdně vyučovat děti 
evangelický farář. Program bude založený na vyprávění a prožívání biblických příběhů. Cílem je vést 
děti k úctě k člověku a mnohotvárnému Božímu stvoření. 

Malá škola a menší počet dětí umožní individuální přístup i dostatečný prostor pro podporu jejich 
talentů a vzájemné spolupráce. 

Díky umístění školy budou mít děti možnost bezprostředně poznávat nejbližší okolí, místní přírodu  
a krajinu. Chceme, aby škola byla laskavým prostředím, kde se děti nebojí komunikovat  
a spolupracovat, což výrazně posílí jejich seberozvoj. 

 

Informace k veřejné sbírce 

Zakladatel sbírky: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Boskovicích 

Vybráno bylo 892.223 Kč z plánovaných 800.000 Kč. Celkem se zapojilo 195 dárců, průměrná výše daru 
4.576 Kč, nejvyšší dar 70.000 Kč, vybráno za 102 dnů. Nyní je již sbírka ukončena. 

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity? 

Přípravné práce na opravě historické budovy Sudické školy už započaly, první etapa rekonstrukce 
musela proběhnout do konce srpna, aby se škola mohla od září otevřít. Celá rekonstrukce vyjde dle 
plánovaného rozpočtu na více než 6,5 milionu korun. Obnovu školy podpořila obec Sudice částkou 
2,5 mil. Kč, už se nám podařilo sehnat některé dotace a o další usilujeme, část peněz na investice je 
sbor ochoten si vypůjčit. Budova školy je naštěstí v relativně dobrém stavu, má zánovní střechu a dobře 
dopadla i kontrola statiky. Budova potřebuje novou čističku odpadních vod a opravu kanalizace, nové 
elektrické rozvody, sanační omítky, nová okna a podlahy, nové vytápění, nové sociální zařízení  
a částečnou přestavbu interiérů, aby zde mohly vzniknout pěkné školní třídy, zázemí pro mateřskou 
školu, výdejna jídla a družina. 

Foto z rekonstrukce z července 2022 
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