Zpráva z činnosti
starostky obce

Vážení občané Sudic,
když jsem Vám v loňském dubnu napsala, že by bylo dobré, aby po osmi
letech převzal štafetu ve vedení obce někdo další, ale z řad těch slušných
a pozitivně naladěných, kteří pro Vás budou pracovat na obci srdcem
a s radostí, jistí lidé to nepochopili a vzali to jako skvělou výzvu a příležitost
zvrátit současný stav a nastolit staré pořádky. Jak jinak si vysvětlit výkřiky
na veřejnosti od majitele rybníků u mlýna, že obec nechce nic s vodou
dělat, ale že starostka tam bude jen do podzimu (tedy do voleb) a pak si
vše velmi rychle vyřeší?
Myslím, že si ještě mnozí dobře pamatují stav do roku 2010, kdy v obci
nešlo vůbec nic, a lidé se báli cokoliv říci. Když náhodou přišli na úřad, tak
stáli potupně u dveří do doby, než si jich úředník nebo starosta vůbec všiml,
děti jakoby v obci vůbec neexistovaly a o nějakých společných akcích
pořádaných obcí nemohla být žádná řeč.
A protože se některým „bývalým“ po úřadu velmi stýská a doma se ukrutně
nudí, tak vzali moji výzvu velmi zodpovědně a řekli si: „Naše strategie
šikany zabrala, starostka už toho má dost, je tedy potřeba jí dát poslední
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záraz a zvýšit intenzitu, aby už dala pokoj… a s ostatními si pak lehce
poradíme!“. Strategie brilantně jednoduchá a cesta úplně snadná…
A ejhle – v květnu přistálo na hospodářské kriminálce v Blansku nesmyslné
trestní oznámení na starostku, místostarostu a další tři zastupitele obce.
Oznamovatelem byl bývalý starosta, který si všechny vyžádané informace
od obce překroutil do obvinění zneužití pravomoci úřední osoby a porušení
povinnosti při správě cizího majetku. Přesně upozorňoval na místa, kde by
mohly nejspíš „odplynout“ finance z obecní pokladny. Zřejmě dle vlastní
praxe… Nevím, co měl tento člověk z matematiky, ale zatímco za jeho éry
nebyly peníze vůbec na nic (když pomineme sokolovnu) a my převzali
obecní pokladnu téměř nulovou, tak jde lehce spočítat, kolik jsme opravili
místních komunikací a co vše jsme dalšího v obci i kolem obce udělali
a pořád nám zbývalo na účtu několik miliónů. Poslední roky šetříme a dnes
máme na účtech téměř 13 miliónů Kč. Zřejmě i tato částka bude důvodem
útoků a nenechává některé klidně spát.
Tři měsíce jsme tedy psali slohová cvičení v podobě vyjádření pro policii ke
všemu a na všechno co jsme pro Vás od začátku udělali a kopírovali tři
čtvrtiny dokumentů úřadu od roku 2010.
Jen pro Vaši malou představu, v trestním oznámení jsme řešili třeba
metrovou zídku před obchodem, kterou majitel postavil nevědomky
na části pozemku obce. Zídka slouží hlavně pro bezpečnost malých dětí,
které si tam hrají. Nebo jsme řešili složené pařezy na Hitlerové dálnici
na pozemcích obce! Dle oznamovatele také trestné. Že dodnes leží suť
z opravy sokolovny na pozemcích občanky Sudic a za uložení zkasíroval
peníze bývalý zastupitel pan B., je jen malý detail. Ani hospodaření
v obecním lese nenechalo bývalého starostu v klidu. Za jeho působení
v roce 2008 zmizely záhadně tři kamiony vytěženého dřeva, a pokud se
prodávalo, tak v tichosti kamarádům z okolí pod tržní cenou, ale to už ví
málokdo. Na to jsme přišli, když jsme dělali kompletní rozbor hospodaření
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pro policii a podívali se i pod rok 2010. Byla napadena i odměna
odbornému lesnímu hospodáři. Tuto činnost vykonává na základě
lesnického vzdělání a udělené licence starostka obce. Ani zde neshledala
policie žádné pochybení. Dále jsme řešili nějaké větve z údržby zeleně,
které si vzal, po dohodě se zaměstnavatelem, náš zaměstnanec obce domů
na spálení. Avšak ihned, jak přijel domů, tak jej jeho soused a oznamovatel
na policii v jedné osobě, fotil přes plot se šklebem na tváři, že má „důkazy“!
Zkrátka celé oznámení se neslo v duchu krásných českých přísloví „Podle
sebe, soudím tebe, aneb zloděj křičí, chyťte zloděje!“. Policie případ
odložila, protože neshledala žádné trestní jednání.
S výsledkem policie ovšem není spokojen oznamovatel, tak podává žádosti
o informace na obecní úřad jednu za druhou a nominuje se do kontrolora
všech dotací, které jsme získali z EU. Poněkud zvláštní! Sám nedokázal za
osm let ve vedení obce zažádat o jedinou korunu z EU (jediná dotace 2 mil.
Kč na sokolovnu šla ze státního rozpočtu) a teď nás bude kontrolovat ve
jménu hájení evropských financí? Vtipné, že?
Když odpověď od nás není uspokojivá, tak následuje stížnost na krajský
úřad a komedie pokračuje dál – další naše slohové cvičení, zaslání
originálních dokladů, vyjádření, rozhodnutí apod.
Pořád to nestačí, starostka odolává… a tak následuje další strategie
prostřednictvím majitele rybníků u mlýna. O úhynech ryb v sudických
rybnících se již napsalo hodně, není třeba připomínat. Nejdříve tedy podá
tento člověk trestní oznámení na Státní veterinární správu poté, co mu
přijdou zkontrolovat úhyny ryb a jejich chov. Při kontrole se zjistí, že chovy
kaprovitých ryb nejsou registrované a přestože majitel tvrdí, že jde jen
o rekreační rybolov, tak veterináři mají důkazy, že pravidelně dochází
k výlovům a obchodu s rybami ve velkém. Určitě jste si sami také
v některém roce všimli výlovů s mnoha rybáři a velkých kamiónů se
sádkami na převoz ryb. Veterináři tedy provedou kontrolu překvapenému
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majiteli, který je nejprve vítá, ovšem jen do doby než mu udělí pokutu za
neregistrované chovy. Veterináři pomohou „neznalému“ majiteli rybníků
zaregistrovat chovy a za to si na oplátku vyslouží několik sezení na
hospodářské kriminálce v Blansku. Vyjadřovat se za obec samozřejmě musí
také starostka obce. Nesmyslné trestní oznámení se opět po nějakých
měsících vyšetřování odkládá…
Tento rok v březnu jsem měla tu čest být potřetí, během jednoho roku,
návštěvníkem hospodářské kriminálky v Blansku. Trestní oznámení podává
opět majitel rybníků, tentokrát na obecné ohrožení životního prostředí
z nedbalosti na neznámého pachatele. Samozřejmě nezapomene
v oznámení „upozornit“ na obec, která nemá čističku a majitel rybníků se
nechává veřejně slyšet, že nás donutí čističku vybudovat! Opět se
dostáváme do komediálního režimu… Jeho tiskovým mluvčím
a „odborným poradcem“, jak jistě víte, je bývalý starosta, který dodnes
nevysvětlil, proč čističku za osm let svého působení již dávno nepostavil.
On, „odborník na kanály“, který pracoval téměř celý život u vodáren! Tehdy
totiž byly dotace daleko vyšší a schůdnější než nyní a nelikvidovalo to tolik
obecní rozpočty. Jenže to by musel umět napsat žádost o dotaci tak, aby ji
získal a poté by se musel vystavit různým kontrolám při stavbě i po stavbě
čističky a úřady by mu koukaly pod prsty. To oprava sokolovny ve vlastním
režimu a s „levnou pracovní sílou“ ze Slovenska v podobě třech zedníků,
kteří měli v některých měsících téměř 400Kč na hodinu, byla daleko
zajímavější. Divíte se? Ano, tohle se zde dělo a jde zase o jednoduché
počty. Faktury, které se těmto zedníkům psaly na obecním úřadě, byly také
z obecní pokladny hotově vyplácené „ na stůl“! Ukázkovým příkladem je
jeden letní měsíc, kdy každý zedník obdržel přes 90 tis. Kč. Ze stavebního
deníku psaného vlastní rukou tehdejším místostarostou lehce spočítáte
odpracované hodiny za měsíc a vydělíte částkou na faktuře. Dostanete se
tak na hodinovou sazbu kolem 400Kč a to by u dotací rozhodně neprošlo.
To je nezvratitelná skutečnost! A další skutečností zůstává, že pánové
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zedníci na Slovensku z těchto faktur nezaplatili daně, protože je nepřiznali.
Bylo zahájeno trestní stíhání a daňový úřad s několikaletým zpožděním
doměřil daně včetně penále. Rychle tedy zaplatili, protože jinak by byli
odsouzeni za spáchání trestného činu. Jaký důvod měli k nepřiznání
výdělků z ČR, nechávám na Vás. Přeplácení drahých zedníků dle policie
není zrovna v souladu s péčí řádného hospodáře, avšak není trestné, neboť
nebyl prokázaný úmysl, což znamená, mohli to dělat z nevědomosti!?!
Ale abychom se vrátili k současnosti. Náš tandem dvou pánů u rybníků
nepíše jen trestní oznámení, ale s pravidelností volá policii a hasiče
k rybníkům nebo k našemu potoku v obci. Odebrané vzorky vody pokaždé
zjistí, že je v potoce i v rybnících málo kyslíku k chovu kaprovitých ryb.
Budete se mýlit, když si pomyslíte, že pan rybníkář, dle doporučení úřadů,
přidá aerátory, aby kyslík do rybníků dostal pomocí čerpadel. Nebo že se
bude v zimě namáhat vysekat do ledu díry, aby se ryby netrápily. Nikoliv,
jednodušší je dívat se 14 dní, jak firma pro Povodí Moravy čistí bagry koryto
našeho potoka (právě kvůli rybníkům), pak rychle dva oficiální rybníky
vypustit a poté opět zavolat policii a hasiče, že mu tam natéká kalná voda
a má úhyn ryb (nejspíš ze zadních načerno postavených nádrží, neboť ty
vypuštěné přece vylovil!). Vyčíslenou škodu následně stačí požadovat na
Povodí Moravy. Zdá se vám to jako Kocourkov? A víte, že obec Sudice mu
již, dle jeho výpočtů, způsobila škodu kolem půl milionu? Povodí má na
sobě taky nějaký ten stotisíc. Tomu říkám skvělé podnikání!
„Nevadí, že mám na černo postavené další tři nádrže, jejichž stavební
povolení zamítlo i ministerstvo životního prostředí, dokud nebude
provedeno přeložení vysokého napětí. Nevadí, že jsem si postavil haciendu
s bydlením místo skladu na krmiva pro ryby. Nevadí, že jsem si na černo
udělal vodovodní přípojku a už vůbec nevadí, že nemám dostatek vody.
Černé bydlení mi vyřešila sama obec v novém územním plánu, kdy ve snaze
mi pomoci, dala do této lokality možnost bydlení, takže si nyní řeším
dodatečné stavební povolení. Vodovodní přípojku dodatečně zoficiálníme
5

taky, u načerno postavených nádrží budu tvrdit, že mám kolaudaci, co na
tom, že sloup vysokého napětí stojí dnes ve vodě a nedostatek vody si
„zahojím“ na obci hned, jakmile nabude platnosti nový územní plán (což
bylo v září 2016).“
Tohle jeho „odbornému“ poradci nevadí? Že u rybníků bují černé stavby,
chovy ryb jsou léta také na černo a voda v potoce mohla být už dávno
čištěná, kdyby se tehdy vyzul z gumáků a šel jednat na úřady? Ale to by
bylo moc námahy, lepší je raději sepisovat oznámení a napadat všechno
a všechny kolem. S tím sepisováním samozřejmě nemá také moc práce,
texty mu evidentně formuluje někdo jiný z jeho nejbližšího okolí.
Za současných dotačních podmínek se připravte, že pokud bude muset
obec vybudovat čističku, tak jen za stočné budete platit nejméně sto korun,
protože provoz ročně stojí spoustu financí. I přes vysoké stočné, to bude
pro obec ekonomická sebevražda. Aby byl provoz čistírny ekonomický, tak
by musela být čistička vybudovaná pro nejméně 1 200 obyvatel.
Pro Vaši informaci, v této věci jednám za Svaz měst a obcí s náměstky všech
krajů ČR, kteří mají na starosti životní prostředí. V loňském roce jsme se
všichni sešli dvakrát a dohodli postup, jak pomoci malým obcím
v problematice čističek a jejich financování. Teď ovšem čekáme, až bude
nějaká funkční vláda, neboť není s kým jednat dál.
V odborném časopise pro obce napsal uznávaný ekonom Ing. Luděk Tesař
krásné pojednání o současném stavu samospráv. Cituji:
„Kde má starosta sehnat lidi, kteří by pro obec dobře a zodpovědně
pracovali? A když už je přece jen získá, jak a z čeho by je měl zaplatit? Jak
připravit kvalitní investice? Jak vybrat kvalitního dodavatele, když to musí
být ten „nejhorší a nejlevnější“? Jak to vše stihnout během „mrknutí oka“,
tedy krátké doby, která vymezuje starostovo volební období?
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Jak zároveň bojovat s pitomci, které Bůh přidělil snad do každé obce, aby
tam „hlídali“ a brzdili všechno, co by ti šikovnější chtěli dokázat? Dnes úplně
stačí jeden výkonný trouba na to, aby zcela odrovnal i armádu normálních
lidí - a ještě to zaplatí daňoví poplatníci. Starosta a celá rada se navíc před
tímto svým „taky spoluobčanem“ musí potupně „zcela svléknout“
(majetkové přiznání).
Pouze se divím, že do zákona o střetu zájmů neprošlo, aby vedení obce
společně nastoupené na návsi či náměstí, držíce se navzájem za ruce
a pohupujíce do rytmu státní hymny, tomuto troubovi předneslo básničku.“
Myslím, že pan Tesař vystihl současnou situaci na obcích naprosto přesně.
K Sudicím by se hodilo dodat, že aspirujeme na pokračování známé
satirické komedie „Blbý a blbější“. Bylo by to ze života malé obce,
nominace na Oskara by mohla být zaručena!
Máme tedy před sebou v říjnu další volby do zastupitelstva obce, a ačkoliv
jsme na příští volební období snížili počet zastupitelů z devíti na sedm, tak
většinu obyvatel obce potěšíme, když Vám oznámíme, že budeme téměř
ve stejné sestavě kandidovat do dalšího volebního období.
Máme ještě před sebou dostatek úkolů, které jsme díky velké byrokracii
nebo průtahům v přípravných řízeních nestihli zrealizovat. O všech našich
dalších záměrech a současných činnostech Vás budeme v září tradičně
informovat v Hodnotící zprávě obecního zastupitelstva za toto volební
období.
Nyní nás čeká ještě oprava požární nádrže, která se poněkud pozdržela
kvůli přípojce nízkého napětí. Ale jakmile bude namontovaný elektroměr,
tak firma ihned začne s opravou. Po opravě však čekáme, že budeme opět
návštěvníky hospodářské kriminálky.
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Jak prohlásil ekonom Luděk Tesař: „Pokud starosta nesnídá s trestním
oznámením ke kávě, tak něco není dobře. Taková je dnešní realita,
bohužel!“
I s tím jsme vyrovnaní, že naše obec se neodlišuje, ale nedopustíme, aby se
obec dostala do područí hulvátů, kteří si myslí, že urážkami, udáváním,
ponižováním obyvatel a vulgárnostmi můžou v dnešní době „vládnout“
a šikanovat svoji vesnici i široké okolí včetně firem, úřadů a složek, které
mají chránit obyvatele a zachraňovat životy. Ataků ze strany těchto lidí se
nebojíme, nemáme se totiž čeho bát! Sami mají máslo na hlavě a snaží se
světu dokázat, že jsme stejní jako oni. Omyl pánové, vašich „odborných
kvalit“ nikdy nedocílíme! Museli bychom se totiž stydět sami před sebou
a co víc, i před obcí a celým regionem. Díky Vám, kontrolám a vyšetřování
jsme poznali spoustu skvělých lidí a odborníků, na které se můžeme
kdykoliv obrátit o radu, takže bychom Vám měli spíše poděkovat a dát pusu
na čelo! Vůbec nevadí, že se dále budeme muset za Vás omlouvat v našem
regionu a vysvětlovat, že v Sudicích žijí i slušní a inteligentní lidé, kteří
pomáhají své obci, věnují ji svůj volný čas a energii a mají radost
z vykonaných činností. Na rozdíl od Vás, kterým nezbývá než se podloudně
potkávat na Sudickém dvoře nebo u někoho na zahradě, tak se my všichni
rádi setkáváme v naší krásné restauraci Nová Duha nebo při různých
společných akcích v obci. Zaplaťpánbůh, bezvadných obyvatel je u nás
většina a jejich radost a podpora je pro nás vnitřní naváděcí systém a velká
motivace, proč tuto práci dělat dál s nadšením, srdcem a s vášní!
A na této skutečnosti nic nezmění ani primitivní šikana škarohlídů - členů
Sudického Jedličkova ústavu!
Přeji všem našim milým obyvatelům krásné léto i za svoje skvělé kolegy
zastupitele.
Vaše Olga Dočkalová, červen 2018
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