Zpráva z činnosti
starostky obce

Vážení občané Sudic,
s lítostí se Vám omlouvám, že jsme letos nestihli vydat další číslo Sudického
zpravodaje. Bohužel kromě stále vzrůstající povinné legislativy, kterou přenáší
stát na obce a náročné přípravy projektů kolem rekonstrukce průtahu obcí a také
přípravy rekonstrukce požární nádrže, nám ke všem dalším povinnostem přibyl
na obecním úřadě další fenomén, kterým se musíme zabývat.
Od loňského roku nás intenzivně atakuje žádostmi o informace představitel
bývalého vedení obce a k němu se v posledních měsících přidala jedna jeho
kamarádka. Tato občanka nejenže nosí neustále žádosti na úřad, ale ještě tam
tropí scény, které by mohly lehce konkurovat divadelním představením
komediálního charakteru. Poté co ji desetkrát řeknete „Nashledanou paní B….“
a ukážete východ, zvýší se její, už tak vysoký, tón a monolog pokračuje
v urážkách, ve vyhrožování soudy a stížnostmi apod. Co pak s takovým člověkem,
který čeká, že jej vynesete v zubech, aby měl konečně pádný důvod Vás dát
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k soudu? Vysvětlujete věci stále dokola a paní se zapnutým diktafonem stojí
a čeká, kdy Vám konečně dojde trpělivost… I takovými taškařicemi se musíme
bohužel na úřadě zabývat. Paní omývá neustále dokola staré věci, stěžuje si na
všechny a úplně na všechno ve svém okolí a podává žádosti o informace
s přesnou pravidelností. Nejvíce ji ovšem dráždí starostka, a proto chce například
vědět, kde byla dne toho a toho, protože nebyla přítomna na úřadě. A právě
u této věci se zastavím. Jsem ve funkci starostky obce jakožto neuvolněná, což
znamená, že k práci starosty a řízení obce mám ještě svoji další práci a úřad
vykonávám ve svém volném čase. Vedoucí kontrolního odboru ministerstva
vnitra k této problematice sdělila, že starosta obce nemá nikde stanovenou
pracovní dobu, i když je uvolněným starostou (tedy na plný pracovní úvazek)
a nikde není nařízeno, že musí být přítomen na úřadě v úředních hodinách pro
občany, ale musí tyto úřední hodiny zajistit personálně.
Úřední hodiny slouží občanům k tomu, aby si mohli přijít vyřídit své
záležitosti - zaplatit poplatky, změnit trvalé bydliště, přihlásit psa, ověřit
dokumenty nebo podpisy, zažádat třeba o výpis z rejstříku trestů nebo podat
žádost o vyjádření ke stavebním úpravám svého domu. Vedení obce tyto hodiny
zabezpečuje prostřednictvím paní Martiny Kaderkové, která je v době úředních
hodin přítomna, a která s Vámi vše potřebné vyřídí. Kdyby někdo chtěl osobní
schůzku se starostkou, není nic jednoduššího než se na schůzce domluvit
telefonicky, mailem anebo písemnou žádostí.
A dostáváme se k další disciplíně v práci starosty. Výkřiky výše zmiňované
stěžovatelky, že starostka bere peníze za nic, když není na úřadě, značí skutečně
o tom, že předmětná paní dodnes neví, co vedení obce a legislativa obnáší, i když
doma přebírá již druhým rokem pozůstalost po manželovi a studuje dokumenty
z úřadu, které nám její manžel v roce 2010 odnesl z úřadu. Jak jinak si vysvětlit
její reakce na naše odpovědi v žádostech o informace, že lžeme a ona může vše
doložit a na vše má důkazy… Říkám si, jak je svět postavený naruby. Nepředání
úřadu není trestné, může si tedy dovolit každý další odcházející starosta hodit
pouze klíče na stůl. Za smazání dat v počítači, odnesení dokladů včetně
ověřovacích knih je úředník soudem nakonec zproštěn obvinění. Dnes přebírá
doma odcizené doklady z úřadu jeho manželka, kde má k dispozici i mnohé
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osobní údaje vás obyvatel a ještě se k tomu nestydí uvádět, že může vše doložit
a žádá po obci, aby vyvěsila zprošťující rozsudek soudu jejího manžela!
Ve svých žádostech se třeba zabývá i „luxusním bytem paní starostky
na OÚ“. K její lítosti pouze sdělujeme, že žádným zkolaudovaným luxusním
bytem obecní úřad nedisponuje. Asi měla na mysli zadní část obecního úřadu
a tam se má věc následovně: V rámci rekonstrukce úřadu v letech 2004 - 2005 za
4,5 mil. Kč bylo plánováno dle dokumentace i s opravou této zadní části OÚ, kde
byly skladové prostory bývalé školky. Nějak se ovšem na opravu této části
nedostalo (nebyla vidět), přestože to bylo v celkové rekonstrukci zaplaceno,
jenže asi došly „síly“… . My jsme tuto část nechali opravit před čtyřmi lety.
Ze dvou malých místností jsme vytvořili klubovnu hasičů (koneckonců kdo byl na
prohlídce OÚ na sjezdu rodáků, tak měl možnost se tam podívat), dále je tam
šatna, sklad přípravků do lesa a sociální zařízení v podobě WC a sprchy, které je
k dispozici nejen zaměstnancům obce, ale i ostatním při pořádání akcí v klubovně
SDH. Celá oprava těchto prostor stála kolem 130 tis. Kč. Myslím, že je to docela
luxusně zanedbatelná částka k celkové rekonstrukci úřadu. V loňském roce jsme
zmodernizovali kancelář úřadu a malou kuchyňku, která také slouží všem při
pořádání akcí na úřadě. Letos se chystáme na modernizaci starého osvětlení ve
velké místnosti, k rekonstrukci místnosti pro děti a také na modernizaci prostor
knihovny, kde bude nutné udělat asanaci zdi, neboť se zde objevilo opět
„odborné“ provedení kanalizace při rekonstrukci OÚ v roce 2005. Nejenže
kanalizace zůstala (tak jako v sokolovně) původní s malým spádem, ale jsou
nejspíš špatně provedeny kanalizační rozvody v přilehlém bytě, který je
v soukromém vlastnictví. A tak nám jde vlhkost v knihovně už do 1,5m a objevila
se plíseň a to je pro knihy docela dost zásadní problém. Přes prázdniny bude
knihovna uzavřena a my se pustíme do práce. Na tuto akci jsme získali 250 tis. Kč
od Krajského úřadu.
V současné době dokončujeme změnu projektu v řešení rekonstrukce
požární nádrže. Zažádali jsme o dotaci přímo na ministerstvu zemědělství v Praze
a můžeme dostat dotaci kolem 2 mil. Kč. Na poslední chvíli nám majitel břehů
pod nádrží (také jeden z členů bývalého vedení obce) oznámil, že si nepřeje, aby
se cokoliv na jeho pozemku dělalo, i když vypouštění nádrže je tam už
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vybudováno ze sedmdesátých let a jednalo by se o opravu. Do této doby ani
nevěděl, že je pozemek i se zatrubněním vedle nádrže v jeho majetku. Pán
argumentoval tím, že nevidí důvod k opravě, protože se tam nebude stejně
nikdo chodit koupat „a kde jsou ty děcka, že žádné nevidí“. Zde zafungovaly opět
síly jeho kamarádů z bývalého vedení a tento směšný argument měl jen opět
zastavit naše plány v rozvoji obce. Radost jim asi dlouho nevydrží, protože my
jsme to nevzdali a s ministerstvem jsme se domluvili na změně projektu
a vypouštění nádrže vyřešili přes pozemek obce přímo do kanalizační větve.
Protáhlo se nám sice vyřizování žádosti o dotaci, také to vyžadovalo další jednání
s úřady, Povodím, projektanty a zdražila se nám samotná oprava, ale co naplat,
radost obyvatel a především dětí nám za to stojí.
Činnost bývalých lidí z úřadu je neskutečně urputná. Před každým záměrem
dokazujeme, že naplánované věci lze provést, i když oni tvrdí opak
a snaží se nám to všemožnými způsoby překazit. Tak se tomu děje i v případě
průtahu a rekonstrukce kanalizace, kdy jeden z těchto lidí vyhrožuje
projektantům, že se bude odvolávat proti stavebnímu povolení, když mu obec
nezaplatí rekonstrukci jeho vlastní špatně provedené kanalizační přípojky až do
domu. Přitom se jedná o odborníka ve stavebnictví! A tak zase vymýšlíme další
řešení, jednáme s úřady a předěláváme projekty. Platit ovšem přípojku
odmítáme a tak se nám některé projekční práce na získání stavebního povolení
protáhnou, tím samosebou samotná rekonstrukce průtahu a také nakonec cena
za provedení.
V případě požární nádrže, když všechno půjde dobře, ji budeme opravovat
na podzim, tak aby se v jarních měsících mohla napustit vodou. Za sebe jsem
ráda, že bude obec mít svou vlastní zásobu požární vody a po třiceti letech zase
místo zpustlé díry kousek příjemné části obce s hezkou výsadbou a lavičkami.
Další problematikou, kterou se poslední dobou intenzivně zabýváme, je
úhyn ryb na rybnících u pana Havelky. Od února, kdy úhyn zkoumala Policie ČR,
hasiči JMK i vodoprávní úřad spolu s Povodím Moravy, jsme absolvovali několik
kontrol. Řekla bych, že obec je zkontrolována ze všech stran. A co byste řekli?
Obec nepochybila… Zato mediální šikana ze strany majitele rybníků nebere
konce. Obec odmítá „vysázet“ na stůl 160 tis. Kč, jakožto vyčíslenou škodu za
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úhyn ryb, dokud neprokáže majitel, že z jeho strany je vše naprosto pořádku.
A tak, aby majitel zesílil tlak na obec, sepsal si petici proti obci Sudice a jeho
odborným poradcem v tažení proti obci a Vodárenské společnosti se stal opět
bývalý starosta obce, který se mu po 15 letech nekomunikace vnutil do služeb.
K pomoci si také přizval pan Havelka i novou senátorku Vítkovou. Ta se ovšem
přiklání k té straně, kde je to v tu chvíli mediálně zajímavé. Takže nejdříve
vystupuje za majitele rybníku při vodoprávní kontrole obce, kde jsme ji v tichosti
strpěli, i když nebyla ke kontrole přizvána. Poté podepíše, jako jedna z prvních,
zmíněnou hysterickou petici, a když se ukazuje, že obec nepochybila a problém
bude ještě jinde, tak se nominuje do zachránkyně malých obcí, které nemají
čističky odpadních vod a podle ní nemají dostatečné povědomí o životním
prostředí. Omyl. Starostové malých obcí mají daleko větší přehled o životním
prostředí než jejich kolegové z měst, kteří mají na vše velký aparát lidí kolem
sebe. A tak jsem přesvědčená, že dělat z malých obcí hyeny bez ekologického
povědomí jenom proto, že nemají v obecních pokladnách peníze, je cesta velmi
špatná pro všechny. Proto se také angažuji ve Svazu měst a obcí a jsem
přesvědčená, že jedině Svaz společně s vedením krajů může svým tlakem na
vládu a jednotlivé resorty pomoci právě malým obcím v řešení této situace.
V červnu se nám podařilo svolat do Brna velké jednání zástupců Svazu, krajů a
odborníků. Pozitivní reakcí tedy na zmedializovaný úhyn ryb u Sudic je takový, že
v tuto chvíli nebojuji jen za naši obec, ale za spoustu dalších malých obcí,
o které by se měl stát trochu lépe starat, neboť i tam žijí občané ČR. Negativním
zůstává skutečnost, že obyvatele Sudic čekají ještě kontroly ze Státního
stavebního dozoru, kde pracovníci budou kontrolovat přímo u obyvatel, jaké
mají žumpy, jímky a odvádění odpadních vod. Bohužel, je to nutnost. Nešvar
přepouštění jímek do kanalizace se vyskytuje i v jiných obcích a i tam, kde jsou
čističky, jenže tam kde nemají pod obcí rybníky, tak mají klid.
Z tohoto důvodu vedení obce nechalo vyčistit v obci potok a pravidelně
kontrolujeme jednotlivé větve vypouštění kanalizace. I při bagrování potoka jsme
neměli o zábavu nouzi. Jak jistě většina z Vás ví, protože naše paní stěžovatelka
to všem hlásila na potkání, zapomněli jsme na nový vývod kanalizace z domu,
kde bydlí. Pan bagrista jej neviděl a při urovnávání břehu jej sice neporušil, ale
zamáznul bahnem. Kuriózní na celé věci je, že majitelé tohoto domu nikdy
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neplatili stočné, přestože do potoka vypouštěli své splašky z přepadů. Když byl
na to původní majitel upozorněn, začal pár měsíců stočné platit, ale v momentě,
kdy začali budovat domácí čistírnu bez stavebního povolení, okamžitě platit
přestal. Dodnes není kanalizace zkolaudovaná, nemělo by tedy nic z vývodu
vytékat, ovšem opak je pravdou. Dům vypouští vesele už dva roky a stočné nikdo
neplatí. A tito lidé kritizují práci jiných, roznáší po obci klepy, dělají divadlo na
úřadě a napadají vše kolem sebe… Přitom by si měli udělat pořádek hlavně ve
svých řadách.
Všichni občané, kteří neplatí stočné, budou prokazovat, že jejich jímka je
bez přepadu do kanalizační sítě, a že ji pravidelně nechávají vyvážet firmou
k těmto účelům povolenou. Pokud je tomu jinak, měli by se sami zajímat
u Vodárenské společnosti o smlouvu na placení stočného a nečekat až je začnou
vyzývat úřady. A ti, kteří ani jímku nemají a vypouští vše přímo do kanalizace, což
je nepřípustné, by měli urychleně přemýšlet, jak své splašky budou likvidovat dle
zákona.
Další věcí, kterou v poslední době řešíme, jsou odpady a zvyšující se
poplatky za popelnice. Nechceme dále zatěžovat Vás občany a stále zvedat
poplatky. Budeme muset zvolit jiný způsob například třídění plastů a zvolit jiný
způsob vyjednávání se svozovou firmou.
Většina z Vás neví, že za vývozy kontejnerů na tříděný odpad obec platí
a promítá se to do poplatku, takže vaše žádosti o přidání dalších kontejnerů, ať
to pořád „nepřetéká“ je logický, ale bohužel drahý. To, co zvyšuje poplatky za
odpady, je právě v poslední době třídění odpadů a jejich týdenní svozy. Jen za
plasty jsme v loňském roce zaplatili téměř 40 tis. Kč. S okolními obcemi jsme se
proto domluvili, že vyzkoušíme výběrové řízení na svozovou firmu. Větší
množství obcí je už zajímavý partner třeba pro spalovnu SAKO Brno. Současná
firma SITA, jakožto jediná firma v regionu, využívá své moci a jen si mne ruce, jak
my objednáváme další a další kontejnery. Skutečnost, že tříděný odpad pro obce
je to nejdražší, už neřeší, proč také. My od dobré firmy očekáváme, že nám
aktivně pomůže v lepším řešení tříděného odpadu a od výběrového řízení si
slibujeme, že nám alespoň trochu klesne cena za komunální odpad. V každém
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případě si tak vytvoříme přehled o cenách v jiných regionech a dalších
možnostech nakládání s odpady.
Naše představa je například taková, že bychom buď pořídili do každého
domu jednu žlutou popelnici, kterou by si občané plnili plastem a jednou za
měsíc by se vyvážela. Nebo bude velkoobjemový kontejner umístěn za OU, lidé
dostanou domů pytle a jednou za 14 dní přinesou pytle, kde je bude pracovník
odebírat, příp. lisovat a ukládat do velkého kontejneru. Tyto možnosti budeme
řešit se svozovou firmou a chceme také po ní, aby nám různé varianty vyčíslila
finančně. Rozhodně je to cesta správným směrem, neboť odpad třídit musíme,
vy jste se to dokonale naučili a teď je na nás vymyslet postup, aby to bylo pro
obec i pro vás zajímavé a finančně dostupné. Jediné o co Vás letos žádáme je,
abyste skutečně poctivě sešlapávali plastové lahve, protože další kontejnery
opravdu už nepřidáme.
Díky této problematice starostové okolních obcí začali spolu více
spolupracovat. Scházíme se nebo řešíme naše problémy na konferencích
a poradách starostů. I tato spolupráce je velmi důležitá pro náš region,
a pokud mohu i z pozice Krajského úřadu nebo Svazu měst a obcí něco pro
region udělat, tak mi to přináší radost. Náš nový hejtman je této spolupráci obcí
velmi nakloněn a tak snad s novým vedením kraje přijdou i lepší časy pro nás
malé obce. Kraj krajem dělají totiž spokojené obce, ale samotná obec je málo,
jen vzájemná spolupráce starostů, kteří si dokáží navzájem poradit, pomoci
anebo se jen pobavit o svých problémech, aby na to člověk nebyl sám, je
nesmírně důležitá.
Chtěla jsem Vám v pár řádcích nastínit, čím se zabýváme, abyste měli
jednotné informace, a že jsme neusnuli na vavřínech jenom proto, že nemáme
čas psát zpravodaj anebo se zrovna nevyskytujeme v kanceláři na úřadě.
A vidíte, vydalo to na několik stránek a ještě by toho bylo hodně ke sdělení.
Pokud by se našel nějaký dobrovolník, který by rád psal třeba o kulturním dění
v obci a chtěl se podílet na zpravodaji, tak budeme jenom rádi a uvítáme další
pomocníky.
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Když se mi před lety nelíbilo, jak to u nás v obci funguje a jak se
představitelé obce chovají ke svým lidem, tak jsem byla kritikem a proto jsem
kandidovala do zastupitelstva, abych dokázala, že to lze dělat jinak. Vesele,
s nadšením a se slušností.
Lidé mne před lety uklidňovali, že ti zhrzení bývalí z OÚ dají do půl roku
pokoj. Jsme zde sedm let a jejich ataky se zvyšují. Možná je to cílená strategie,
protože jsou příští rok volby a chtěli by se zase dostat hlavně k moci nad lidmi a
kohoutkům s penězi a možná se natolik nudí, že jim to přináší alespoň nějaké
vzrušení. Říkám si, že střety s těmito lidmi prskajícími kolem sebe jen nenávist a
síru, poslouchání jejich urážek a obhajování se při neustálém napadání dle jejich
hesla „podle sebe soudím tebe“, už nemám zapotřebí. Myslím, že jsem dokázala,
že slušnost není slabost a dá se s ní v dnešní době dojít daleko a také něco
vybudovat. Měl by se najít zase někdo další z řad obyvatel Sudic, ovšem z řad
těch slušných a pozitivně naladěných, aby převzal štafetu dál a dělal to zase po
svém. Ten, kdo bude tuto práci pro Vás dělat srdcem a s nadšením, tak nemůže
odvádět špatnou práci. Podmínkou ovšem je, že musí mít rád lidi a obětovat se
pro druhé, protože jen tak může obec vzkvétat a lidé se tam budou cítit dobře.
Děkuji moc všem nadšencům, kteří pracují pro naši vesničku, kteří se
společně rádi setkají a zasmějí nejen na kulturních akcích, ale i při práci
a brigádách. Děkuji všem, kteří nehledí jen na sebe a svůj osobní prospěch.
A děkuji Vám všem, kteří máte dobré srdce pro ty druhé. Zůstaňte dále jací jste,
protože Vás je převaha nad těmi, kteří jsou plní zášti a zloby. Jedině tak zůstane
dál naše obec příjemné místo k životu, kde se lidé rádi potkávají a tráví společný
čas. Bohužel opačně to nefunguje a život v obci umírá… a to už zde před pár lety
bylo.

Ať je pro Vás tento rok jen tím veselejším, na který budete rádi vzpomínat.

Vaše Olga Dočkalová

8

