Vážení a milí spoluobčané,
opět se nám přiblížil závěr roku a s ním i nadcházející oslavy vánočních svátků. Dovolte mi proto,
abych Vás v tomto předvánočním čase oslovila a informovala o tom, co se nám v letošním roce
podařilo, jaké máme plány do budoucího období a co se nám zatím nepovedlo.
Co se nám podařilo ? S jistotou mohu říci, že se nám podařilo dostát jednoho z našich důležitých
volebních slibů, kdy po období bez kulturního dění obce jsme dokázali obnovit mnohé tradice i
kulturní akce. Největší radost mám z Vítání nových občánků obce, které se konalo po dlouhých 31
letech. I setkávání našich seniorů se stalo pravidelnou tradicí a vždy se na jejich setkání těším, neboť
ožije celý úřad jejich veselým zpíváním a dobrou náladou . Z dalších akcí, které jsme za tento rok
spolu s Vámi zvládli, byla Mikulášská nadílka, Zpívání pod vánočním stromem , Dětský karneval,
Masopust, Dětský den, Nedělní písničkové odpoledne a pravidelné tvořivé dílny pro malé i velké
tvořivce.
Podařilo se nám díky úspornému režimu s omezením přímých investic, ale při zachování běžného
chodu a údržby obce našetřit do obecní pokladny přes dva miliony korun českých. Zažádali jsme v
letošních výzvách přibližně o 3,5 milionu Kč dotací na opravy komunikací a zvelebení obce. Bližší
informace o dotacích pro obec uvádíme na dalších stránkách zpravodaje.
V neposlední řadě musím říci, že se nám díky třem občanům naší obce podařilo za uplynulý rok
s takovou rychlostí zorientovat v administrativní mašinérii samosprávy obce, že by nám mnoho obcí,
kde nastoupili nováčci do zastupitelstev, mohlo tiše závidět. Díky jim nás znají téměř všichni úředníci
na MěÚ Boskovice a částečně i na krajském úřadě. Těmto úředníkům patří velké díky, čerpali jsme
z jejich zkušeností a z jejich rad. Byli vždy vstřícní, ochotní pomoci a milí při řešení různých stížností a
oznámení. Zde přesně platí heslo, že vše zlé je na něco dobré. A nám to skutečně velmi pomohlo a
troufám si říci, že za pár měsíců budeme mít praxi a znalosti v oblasti samosprávy pravděpodobně
vyšší úrovně, než které mělo bývalé osazenstvo úřadu za osm dlouhých let.
Co právě děláme ? V současné době pracujeme především na projekční přípravě investičních akcí do
budoucna, jedná se v první řadě o opravu ulice „Habeš“ neboli „Vládní“ a dále o malé úseky
komunikací v horní části Návsi. Tyto opravy vyžadují stavební povolení. Dále spolupracujeme
s architekty na změně územního plánu v lokalitě Na Vohrazdech. Bez dobře připravených projektů
není totiž možné žádat ani o ty poslední dotace , které jsou ještě k dispozici.
Co plánujeme ? Prioritou pro následující rok je oprava místních komunikací, ale pokud možno
s využitím finančních dotací. Našetřené peníze v pokladně v případě obdržení dotací bychom využili
ve velké míře k profinancování projektů a nemuseli bychom žádat banku o úvěr. Chceme pro naše
malé děti vytvořit, do doby než bude realizovaný park na Vohrazdech, ještě jedno místo v obci
s houpačkami a prolézačkami. Jistě jste si všimli vánoční světelné výzdoby na sloupech veřejného
osvětlení, v příštím roce zase trochu tuto výzdobu rozšíříme, aby i naše obec byla vánočně a svátečně
vyzdobená a rozzářená.
Co se nám dosud nepovedlo? Zahájit lesnický kroužek pro naše malé přírodovědce. Klubovnu již
máme opravenou, vybavenou nábytkem a malé zájemce již také. Moc se na ně těším a o to více mne
mrzí, že se musím stále věnovat zasílaným obstrukcím, žádostem a vyjádřením našich známých tří
pánů, místo abych připravovala program pro naše nejmenší. Beru si to jako předsevzetí do

nastávajícího roku a když několik doručených nesmyslných papírů vyhodím do koše, tak určitě ke
konci ledna stihneme udělat s dětmi první seznamovací kroužek.
Také nás trápí přílišná administrativa, neboť stát deleguje stále více nejrůznějších úkolů a pravomocí
přímo na obce. V době, kdy by se měla snižovat byrokratická zátěž, se po obcích žádá stále více
papírování.
A co nás moc těší ? Že se při organizování kulturních akcí a také při brigádách pro obec v tomto
roce zapojilo velké množství obyvatel. Všem za jejich čas i práci mnohokrát děkuji, bez Vás by to
zastupitelstvo všechno tak pěkně nezvládlo. Jsem také moc ráda, že se nepotvrdil výrok bývalého
vedení, že u nás v obci už lidi nechtějí nic dělat a jedinou ochotnou skupinou jsou jen lidé
v důchodovém věku. Není to pravda, podíleli se na práci pro obec všechny věkové skupiny, dokonce i
samotné děti při úklidu obecního lesa.
Závěrem m i dovolte popřát Vám všem krásné a příjemné prožití nadcházejících vánočních svátků,
dětem hodně dárků pod stromečkem a rodičům odměnou jejich rozzářené oči a do roku 2012 Vám
přeji hodně zdraví, pozitivní energie a radosti v osobním životě.
Vaše starostka
Olga Dočkalová

2. Ze schůzí zastupitelstva od září do prosince 2011:
zastupitelstvo schválilo smlouvu o zrušení předkupního práva k nemovitostem mezi Ing.
Zdeňkem Kopečným a obcí Sudice

zastupitelstvo obce Sudice souhlasí s tím, aby obec Sudice byla spolupodatelem žaloby proti
Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) k Nejvyššímu správnímu soudu, pokud
bude v ZÚR JMK vymezen koridor R43 v podobě návrhu ZÚR JMK projednaného na veřejném
projednání dne 19. 4. 2011 a pověřilo starostku obce k dalšímu jednání v této věci

zastupitelstvo obce přijalo námitky k zápisu ze schůze OZ ze dne 2. září 2011 dle přednesených
námitek ověřovatelů minulého zápisu pana Aleše Pospíšila a Aleše Malacha a uložilo zapisovateli p.
Jaroslavovi Dufkovi, aby přepracoval zápis dle uvedených námitek a uvedl zápis do souladu se
skutečností

zastupitelstvo obce souhlasilo s pronájmem části pozemku parcelní č. 449/6 manželům Gabriele
a Jaroslavu Vojtkovým, Sudice č. 101, za paušální roční nájemné 100,-

zastupitelstvo obce neschválilo prodej pozemku parcelní č. 278/1 o výměře 914 m2 a parcelní
číslo 278/2 o výměře 1127 m2, nacházející se v katastrálním území Sudice u Boskovic, který je zapsán
na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice
Pozn. Jednalo se o pozemky historicky patřící k domu č.p. 2, které minulé vedení obce odkoupilo od
původního majitele za účelem vybudování komunikace a bytové výstavby v lokalitě Vohrazda.
Současné vedení se domnívá, že jde o ucelenou plochu ve vlastnictví obce a byla by škoda se těchto
pozemků zbavovat, i když bytová výstavba na těchto pozemcích plánovaná není

zastupitelstvo obce schválilo navržená pravidla rozpočtového provizoria obce Sudice na rok
2012

zastupitelstvo obce schválilo rozsah rozpočtových opatření ( do výše 100 000,-Kč) prováděných
starostkou obce a zmocnilo starostku ke schvalování rozpočtových opatření
Pozn. Toto opatření bylo předloženo zastupitelům z důvodu, aby nedocházelo k prodlevám při
provádění rozpočtových změn, a aby odpovědní funkcionáři obce byli schopni operativněji a bez
zbytečných odkladů reagovat na změny v rozpočtu

zastupitelstvo obce schválilo dodatek smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
 zastupitelstvo obce schválilo provozní řád víceúčelového hřiště
 zastupitelstvo obce schválilo provozní řád obecní sokolovny
zastupitelstvo schválilo přihlášku za člena honebního společenstva
zastupitelstvo schválilo dotaci na dětské houpačky ze Svazku obcí Boskovicka

3. Rok je za námi….
Prosinec 2010
první Mikulášská nadílka pro děti se skutečným Mikulášem, anděly i čerty v parku na Návsi
vánoční zpívánky u historicky prvního vánočního stromu v obci
proběhla jednání s firmou SITA o podmínkách na svoz odpadu obce na rok 2011
proběhla závěrečná prohlídka stavby před kolaudací„ Rozšíření infrastruktury na
Vohrazdech“ za přítomnosti zástupců VAS a.s., Svazku VaK a zástupců Městského úřadu
odboru výstavby a odboru životního prostředí

Leden 2011
tříkrálová sbírka proběhla pod záštitou obce, kde bylo pro Charitu Blansko vybráno celkem
7.876,-Kč
proběhlo jednání o prodloužení povolení vypouštění odpadních vod z kanalizace pro
veřejnou potřebu obce Sudice do povrchových vod vodního toku Semíč
v době od 25.1. do 1.2. probíhalo v obci natáčení České televize do regionálních zpráv na
téma vedení či spíše nevedení kroniky v naší obci a o nepředání úřadu bývalým vedením
obce

Únor 2011
dne 5.2. byla zahájena pravidelná tvůrčí dílna pro zájemce z řad obyvatel
dne 19.2. proběhl v sokolovně po dlouholeté odmlce „ Dětský karneval“ pro naše nejmenší
proběhlo osobní jednání se Svazkem V a K a Vodárenskou akciovou společností k řešení
stávajícího stavu místních komunikací s prohlídkou situace přímo na konkrétních ulicích
v obci
provádění omlazovacího řezu u lip v lokalitě Na návsi
v obecním lese probíhá těžba dřeva u přestárlých porostů
proběhla kontrola plnění projektu z roku 2007 pracovníky Povodí Moravy a životního
prostředí MěÚ Boskovice, současné vedení napravilo zjištěné nedostatky výsadbou 60ks
sazenic stromů

Březen 2011
po více jak 40 letech proběhl v obci Sudický masopust – ve dne průvod masek obcí a večer
masopustní zábava s tradičními masopustními tanci
v zasedací místnosti obecního úřadu se uskutečnila přednáška pana Jandy o budování
nacistické dálnice
setkání seniorů s přednáškou pracovníků Policie ČR na téma „ Trestná činnost páchaná na
seniorech“

v platnost vzešel nový jednací řád obce a nová vyhláška o odpadech
zastupitelstvo obce navýšilo dotaci na dovoz obědů pro seniory
byla uzavřena veřejnoprávní smlouva s městem Boskovice pro řešení přestupků
proběhly jednání s Povodím Moravy k řešení stálého zanášení a čištění mostní propustě
Kovářovského potoka

Duben 2011
dobrovolná brigáda občanů obce na úklid klestu v obecním lese
setkání seniorů na obecním úřadě při harmonice a lidových písničkách
tvořivá dílna s lektorkou Blankou Matuškovou
velikonoční dílna manželů Snaubeltových spojená s velikonoční výstavou
výzva obecního úřadu k občanům k připomínkování funkčnosti místního rozhlasu a osvětlení
na základě usnesení a zápisu o zjištění záměrného smazání důležitých digitálních dat na
počítačovém vybavení obce a chybějícího majetku obce v podobě softwarového vybavení
bylo
podáno trestní oznámení na bývalé vedení obce, které je nyní ještě stále ve fázi vyšetřování
Policie ČR

Květen 2011
tradiční setkání seniorů
do místní sokolovny byly vybrány a nakoupeny nové židle a stoly, montáž byla provedena
brigádně
přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
proběhlo osobní jednání se Svazkem V a K a Vodárenskou akciovou společností k řešení
stávajícího stavu místních komunikací s prohlídkou situace přímo na konkrétních ulicích v
obci
proběhlo jednání s Povodím Moravy k řešení stálého zanášení a čištění mostní propustě
Kovářovského potoka

Červen 2011
pod záštitou obce proběhl v místní sokolovně tanečně - hudební večer „ Krása Nipponu“
s účastí japonského souboru pod vedením pana Daniela Forró
předprázdninové setkání důchodců
SDH Sudice pořádalo soutěž žáků „ O pohár SDH Sudice“, na prvním místě se umístili naši
nejmladší hasiči po měsíčním tréningu pod vedením pana Antonína Špidlíka

Červenec a srpen 2011
sudická pouť pod taktovkou TJ Sokol Sudice a předběžné opatření pro obec
odbahnění zanášené mostní propustě a části kolem mostu Kovářovského potoka formou
brigády místních obyvatel a členů SDH Sudice
nedělní odpoledne s písničkami Jožky Šmukaře

Září 2011
dětský den za účasti klaunice Bobiny, ukázek jezdeckého umění středověkého rytíře p.
Rajnocha a hasičů z Velkých Opatovic, kteří vytvořili dětem kouzelnou pěnu
SDH Sudice pořádalo tradiční hasičskou soutěž “O pohár SDH Sudice“
po 31 letech bylo obnoveno na obecním úřadě„ Vítání občánků obce Sudice“, kde byli
přivítáni čtyři naši nejmenší občánci narozeni v tomto roce. Na kulturním programu se
dobrovolně podílela hudebně a recitačně naše mládež

Říjen 2011
po letní odmlce proběhlo další pravidelné setkání našich seniorů při písničce
tvořivá dílna s účastí lektorky Blanky Matuškové, výroba šperků
drakiáda pro naše nejmenší
dílčí přezkoumání hospodaření obce pracovníky kontrolního oddělení Krajského úřadu

Listopad 2011
hubertské setkání seniorů při harmonice a ochutnávce zvěřinového guláše
tvořivá dílna s Blankou Matuškovou, výroba vánočních ozdob
kolaudace nově vybudovaného rybníku „Panina louka“, jehož investorem je pan Hlaváček

Prosinec 2011
mikulášská nadílka pro děti i dospělé se skutečným Mikulášem, anděly a čerty
vánoční setkání seniorů
tvořivá dílna – výroba betlému z vlny
vysílání reportáže České televize o dění v obci rok po volbách
zpívání koled pod vánočním stromem s ochutnávkou vánočních punčů

4. Informace občanům

Provoz velkoobjemového kontejneru v zimních měsících

3.12.2011

9-10 hodin

14.1.2012

9-10 hodin

11.2.2012

9-10 hodin

10.3.2012

9-10 hodin

24.3.2012

9-10 hodin

7. 4. 2012

9-10 hodin

Dále každých 14 dní v sobotu, v týdnu, kdy se vyvážejí popelnice.

Poplatky za odpady
Začátkem prosince jste dostali do svých schránek výzvu k vyplnění přiložených ohlašovacích lístků.
Přibližně tři čtvrtiny z Vás reagovaly okamžitě a vyplněné lístky se nám již vrátily zpět na úřad. Moc
děkujeme všem za rychlost a skvělou spolupráci, velmi nám to pomáhá zvládat povinnou
administrativu obce.
Provedli jsme také kontrolu plateb poplatků za odpad v tomto roce a těm občanům, co ještě nesplnili
povinnost, přijde do konce roku upozornění. Kontrolujeme také platby poplatků z účetní
dokumentace z let 2010 a 2009, pokud se nám vyskytnou nějaké nesrovnalosti v platbách z těchto
let, budou občané nejprve upozorněni na tuto skutečnost vyzývacím dopisem. Obec pravidelně platí
za odvoz jejich odpadu během celého roku a tím, že nedostojí svojí povinnosti platby poplatku, tak
způsobují obci škodu. Evidenci plateb a povinnost obecního úřadu vymáhat tyto poplatky kontrolují
přísně auditoři při přezkoumání hospodaření obce a my bychom jim již při konečném měli předložit
naše kompletní řešení i za předchozí roky.
Výzva k obyvatelům Sudic
Poněvadž nám nastalo zimní období a s tím související zimní údržba komunikací a chodníků, chtěli
bychom touto cestou vyzvat všechny obyvatele, aby sledovali povětrnostní situaci a v době sněhové
kalamity umožnili prohrnování sněhu traktorem tím, že budou parkovat svá auta tak, aby traktor
s radlicí mohl bez problémů mezi nimi projet. Zároveň chceme také poděkovat všem občanům, kteří
bez ohledu na námi zajišťovanou povinnou údržbu provádějí udržování chodníků před svými domy a
pomáhají tak své obci. Děkujeme všem!

Dotace pro obec
V tomto roce jsme zažádali o dotace ve výši 3,5 mil.Kč na zvelebení obce – čímž se myslí dotace na
opravu komunikace, rekonstrukce zastávek, prolézačky a houpačky pro děti, úprava zpevněných
ploch pod kontejnery a vylepšení osvětlení obce. Jedná se o výzvu, kterou vypsal Státní zemědělský
intervenční fond, který spadá pod Ministerstvo zemědělství. Jde o Program rozvoje venkova a je
určen speciálně pro obce do 500 obyvatel.Tato výzva byla pro nás poslední. Jaké bylo ovšem naše
překvapení, když jsme zjistili, že obec Sudice není na SZIFu za ty dlouhé roky ani zaregistrovaná, nikdo
o ní nevěděl. To nemohl pan účetní myslet vážně, když prohlásil před rokem na schůzi zastupitelstva,
že je to moc muziky za málo peněz. Jak to mohl vědět, když si ani jednou nevyzkoušel vyplnit tuto
žádost a vůbec se o tyto dotace ucházet. Vlastně ne on, ale pan starosta. Přesně podle aktivních
starostů totiž poznáte obce, které jsou opravené z dotací a pak jsou ty šedivé obce, kde nebylo
možné pana starostu vysvléct z montérek a dostat z kanceláře na jednání po úřadech. A tam jednat
s úředníky slušně a nearogantně. Od tohoto modelu se totiž dotace odvíjí. Proto naše obec v době
největších možností získání dotací neobdržela z Programu rozvoje venkova, ze Státního fondu
životního prostředí a ani z Místní akční skupiny ani jedinou korunu. Přihlásili jsme se tedy do poslední
výzvy, žádosti jsme vyplnili napoprvé a máme je po formální stránce dobře. V březnu příštího roku se
budeme ucházet o dotace na Místní akční skupině, kde dosud obec také nežádala. Nyní čekáme na
bodové ohodnocení podaných žádostí, pravidla jsou zde naprosto jasná a pevně doufáme, že snad
nějakou korunu z těch zbytků ještě na poslední chvíli dostaneme. Moc by nám to pomohlo a příští rok
bychom mohli v obci opravit více věcí najednou, tak aby i naše obec se konečně rozzářila.
Kdo zlikvidoval dvě stoleté lípy na Návsi ?
Bohužel žijí mezi námi i tací lidé, kteří nemají úctu před ničím a své zájmy kladou nad zájmy svého
okolí. Dvě stoleté lípy na kraji parku se někdo nestyděl navrtat na několika místech a nalévat do
těchto děr chemickou látku, která způsobuje otravu celých stromů a jejich postupné odumírání. Je
vidět, že lípy se brání ze všech sil a vyráží malé trsy větviček i ze spících pupenů na kmenech. Zvláštní
na tom je skutečnost, že do doby zmlazovacích řezů, trpěla jen jedna okrajová lípa, ale protože měla
dostatek zelené hmoty, tak se stále bránila dobře. Dotyčný si nejspíš myslel, že jejich úhyn bude
přičten na vrub právě těmto revitalizačním řezům. Ale není tomu tak, neboť jiné stromy, v daleko
horším zdravotním stavu, se okamžitě z jara zazelenaly.
Komu lípy tak překážely, že se jich potřeboval zbavit? Kdyby šlo o vandalismus, tak by bylo zničeno
více stromů na různých místech. Tohle je lidský hyenismus, lípy sto let nikomu nevadily. Nedá se to
jinak nazvat a ani omluvit. Hodnota jedné stoleté lípy je vyčíslená na 150 tis.Kč, ale morální hodnota
je nevyčíslitelná!

5. Komunikační a varovný systém Jihomoravského kraje

Již pět let mají občané Jihomoravského kraje možnost se přihlásit do systému, jehož prostřednictvím
získávají v krizových a jiných důležitých situacích informační SOS zprávy na svůj mobilní telefon.
Tuto možnost mají občané díky projektu „ Komunikační a varovný systém Jihomoravského kraje“,
který je svým rozsahem unikátní nejen v měřítku České republiky, ale i v měřítku Evropské unie.
Naše obec v minulosti tyto služby nevyužívala, ačkoliv v sousedních obcích je již samozřejmostí. Proto
chceme tento nedostatek napravit a touto cestou oslovit naše občany, aby se zapojili do tohoto
systému. Navrhujeme našim občanům, pokud budou chtít být informováni, aby každá rodina uvedla
jedno mobilní telefonní číslo, kam bude v budoucnu obecní úřad zasílat informace v případě
krizových situací nebo mimořádných událostí, ale také přinášet i řadu dalších potřebných informací z
běžného života naší obce.
Domníváme se, že tento moderní komunikační kanál bude pro nás všechny v obci velkým přínosem.
Budeme touto cestou určitě informovat občany např. při havarijních stavech v dodávkách elektrické
energie, plynu, vody, o plánovaných přerušeních jejich dodávek. Již za poslední půlrok byly dvě
mimořádné události při poruše dodávek vody a touto cestou by se občané tuto skutečnost dozvěděli
ihned po zjištění poruchy nebo oznámení vodárenské společnosti.

Jak se přihlásit?

Buď přes SMS zprávu viz. následující článek Návod na přihlášení do systému, dále mailem na adresu:
starosta sudice-bk.cz (jméno, číslo popisné a telefon) nebo osobně nahlásit na obecní úřad.

Návod na přihlášení do systému:
JMK mezera SUDICE mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička
CISLO ORIENTACNI

(text SMS můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, vše ale pište bez diakritiky). Příklad SMS
zprávy: JMK SUDICE informace ano novak stepan*20
Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 900 77 03. Cena této odeslané SMS zprávy
je 3,- Kč (vč. DPH). Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste do seznamu odběratelů
informací zařazeni.

Zasláním SMS zprávy dáváte současně souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány informace i od dalších
subjektů zapojených do integrovaného záchranného systému, případně dalších subjektů jako např.
elektrárenské, plynárenské, vodárenské společnosti.
Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela dobrovolné, proto budete-li chtít kdykoliv ukončit odběr
informací, pošlete, prosím, na číslo 900 77 03 SMS ve tvaru:
JMK mezera SUDICE mezera INFORMACE mezera NE
Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste ze seznamu odběratelů informací vyřazeni.
Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihlášení k odběru informací, pošlete na číslo 900 77 03 SMS
zprávu ve tvaru:

JMK mezera SUDICE mezera INFORMACE mezera STAV

Informace, které Vám budeme zasílat, jsou pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte jen zaslání přihlašovací či
odhlašovací SMS zprávy za 3,- Kč (vč. DPH).

6. Z kulturních akcí

Co se týká kulturních a společenských akcí v naší obci během roku, tak bychom rádi poděkovali všem,
kteří se podíleli jakkoliv na jejich organizaci a přípravě. A také děkujeme Vám všem, kteří jste se
těchto akcí zúčastnili a podpořili tak společenské a kulturní dění v naší obci. Těší nás moc, že se lidé
v obci umí stále společně pěkně pobavit.

A co Vás čeká v nadcházejícím roce?
Dne 21. ledna 2012 plánujeme uspořádat za sokolovnou obecní zabíjačku, v únoru - přesněji 11.února
se bude konat opět Sudický masopust s večerní masopustní zábavou. Průvod vyjde v 9 hodin od
sokolovny, zájemci o účast v průvodu se mohou informovat u nejfousatějšího sudičáka na č. 3.
Večerní zábava začíná ve 20 hodin, odmaskování masek a vyhlášení nejlepší masky bude kolem 22
hodiny. Závěrem večera proběhne tradiční pochovávání basy. Na březen plánujeme pro naše
nejmenší dětský karneval. O přesných termínech Vás budeme ještě včas informovat. Na všechny
účastníky se předem moc těšíme!

Vaše kulturní komise

Hurá, Mikuláš přišel!
Sníh ne a ne začít padat. Už byl konec listopadu, začal prosinec a sníh nikde. Snad to Mikuláše
neodradí, doufaly v koutku dušičky sudické děti. Všechny si už začaly pomalu chystat na okna
mističky, punčošky nebo ponožky s nadějí, že letos je nadílka nemine. Naštěstí je ujistil dopis od
Mikuláše, který zanechal v obchodě a osobně děti pozval v pondělí večer do parku.

Jakmile se začalo stmívat, bylo víc než jasné, že kouzlo mikulášské nadílky zanedlouho přijde. Cesta
do
parku
byla
naplněná
spoustou
otázek
na
maminky,
babičky,
tatínky
i dědečky: "A že jsem byl celý rok hodný, a že jsem si uklízela v pokojíčku, a že jsem si čistil zuby, a že
jsem si psala včas úkoly, a že jsem chodil brzy spinkat, a že na mě Mikuláš nezapomene, a že…." A
odevšud se ozývalo: "Jasně, určitě, to víš, že jo, …".

Když Mikuláš s nebeských obláčků uviděl ratolesti, jak netrpělivě čekají, spustil se na zlatém provázku
za Sudicemi a za dětmi dojel na bílém koni v doprovodu nebeské družiny. Mikuláš děti hezky
pozdravil a chtěl začít všem holčičkám i chlapečkům rozdávat zaslouženou sladkou nadílku. Jakmile
rozevřel svou Kouzelnou knihu hodných dětí, začala se otevírat zem, vyvalil se pekelný kouř, ze
kterého
se
postupně
vynořovali
čerti,
ďáblové
a
raraši
i s Luciferem. I hodné malinké děti propukly v pláč, ty větší začaly v obavě couvat, dokonce
i některé maminky a babičky se začaly schovávat za děti, jaká to byla hrůzná podívaná.

Pekelníci se rozběhli do všech stran v naději, že uloví zlobivé duše, které strčí do pytlů. Prohlíželi,
zkoumali, čichali a hledali hříchy, ale kde nic, tu nic. A tak po chvíli nasupeně odtáhli s nepořízenou.
Jen
bylo
z
dálky
hrozivým
hlasem
slyšet:
"Příští
rok
jsme
tu
zas!"
A tak se konečně dostalo na hodného Mikuláše, laskavé anděly a naše malé děti, které za
přednesenou básničku nebo zazpívanou písničku byly odměněni malým překvapením.
No a doma je určitě čekalo ještě další nadílka.
Hanka Tomášková

7. Tělocvičná jednota Sokol Sudice II.
Dne 10.9.2011 rozhodla Česká obec sokolská o přijetí naší nové TJ Sokol Sudice II. Od této chvíle
můžeme oficiálně přijmout všechny žadatele a zájemce o vstup do této organizace, kteří se chtějí
zapojit do sportovního i kulturního dění v obci pod hlavičkou naší nové tělocvičné jednoty. Poplatky
roční jsou pro dospělé 300,-Kč, pro děti a důchodce 100,-Kč. Dvě třetiny těchto poplatků od každého
člena, tedy 200,-Kč a 66,-Kč, zůstávají přímo tělocvičné jednotě. A budou využity na podporu a
vybavení sportu v naší obci.
Jsme připraveni, společně s vedením obce a zažádáním o dotace, postupně dovybavit sokolovnu, tak
abychom ji mohli více využívat ke sportovním účelům. Jedná se v první řadě o zajištění ochrany oken,
neboť do té doby nelze hrát míčové hry, dále vyřešení úchytů na sportovní síť nebo nákup
pingpongových stolů a sportovního náčiní. Všichni zájemci, kteří se budou chtít přihlásit a společně
s námi ukázat, že nová jednota Sokola v Sudicích může fungovat aktivně a bez lustrací a zastaralých
metod, nechť se prosím přihlásí vyplněním přihlášky ( k dispozici byla volně přiložena ve zpravodaji
nebo bude ke stažení ve formulářích na stránkách obce) do konce měsíce února. V březnu bude
svolána valná hromada a tam budou nově přihlášení zájemci přijati za členy TJ Sokol Sudice II.
Přihlášky odevzdejte buď strostovi TJ okol Sudice Petrovi Kovářovi nebo přímo na obecní úřad.
Na všechny nové členy se těší
Výbor TJ Sokol Sudice II.

Vzkaz vedení obce k současnému cvičení žen:
Před 14 dny byly zájemkyně o cvičení žen osloveny přímo v sokolovně starostkou obce, že do doby
než se rozjede zamýšlená sportovní činnost, tak jim obec poskytne na jejich cvičení přes zimu vždy
zasedací místnost na OÚ, která se dá velmi rychle vytopit tak, aby i při pomalém cvičení ženám
nebyla zima. V sokolovně totiž není v silách obecního úřadu, i při vydatném topení po celý den,
udržet teplotu na parketu více jak 13C, což je nevyhovující pro cvičenky a pro obec kvůli hodině týdně
značně finančně náročné. Téměř všechny ženy by měly zájem, kdyby jim měl kdo na OÚ předcvičovat.
V současné době to dělá paní Věra Bártová, ale ta na úřad cvičit nepůjde z osobních důvodů. Proto se
vedení obce rozhodlo, zajistit jinou cvičitelku pro sudické ženy a od ledna 2012 zahájit cvičení žen na
OÚ v době jak jsou zvyklé, tedy ve čtvrtek v 18 hodin.

8. Obecní knihovna
Ani letos knihovna nezahálela. Do knihovního fondu bylo zakoupeno několik desítek nových
knížek a to jak pro dospělé čtenáře, tak i pro mládež a čtenáře teprve začínající. Můžete si tedy přijít
vypůjčit každý pátek mezi 18:00 – 19:00 Larssona (trilogie Milénium), Monyovou, sestry Castovy
(autorky velmi populární série Škola noci s upírskou tématikou), pohádky pro ty nejmenší i větší a
spoustu dalších titulů. Kompletní seznam novinek najdete na internetových stránkách knihovny:
http://www.sudice.knihovna.cz/.
Knihovna i nadále spolupracuje s Městskou knihovnou Boskovice a to v rámci tzv. výměnných
fondů. V praxi to znamená, že naše knihovna dostane na dobu určitou několik desítek knih, které
může čtenářům půjčit. Seznam titulů zakoupených do výměnného fondu naleznete na adrese:
http://katalog.boskovice.cz/region/. Pokud budete požadovat knihu z tohoto katalogu, stačí napsat
e-mail na adresu hanas104@seznam.cz a domluvit se na dalším postupu.

Dne 23. 12. proběhne od 17:00 Malé čekání na Ježíška. Přečteme si vánoční příběh,
nakreslíme si přáníčka a zkrátíme si tak poslední odpoledne před tolik očekávaným Štědrým
večerem. Kdo chce, může přinést i cukroví. Akce je určena všem bez rozdílu věku.

I v roce 2012 proběhne hned několik akcí. Mezi největší bude patřit založení Čtenářského
klubu. Budeme si číst pohádky, malovat obrázky a vyhlašovat různé soutěže a úkoly. Klub bude
fungovat během celého školního roku. Zájemci se můžou přihlásit buď přímo v knihovně, nebo na
výše uvedené e-mailové adrese. První setkání proběhne v polovině ledna, datum bude stanoveno na
začátku měsíce.
V rámci tohoto projektu pak budou vyhlášeni nejpilnější čtenáři, kteří se dočkají strašidelné
odměny – stráví noc v knihovně!

V létě proběhne opět soutěž o nejhezčí ilustraci knihy a na podzim se pokusíme vybrat Vaši
nejoblíbenější knihu. Bude to pohádka nebo detektivka? Román nebo horor? Návrhy můžete do
knihovny nosit během příštího roku a na podzim 2012 vyhlásíme vítězku.
I nadále je půjčování i registrace v knihovně zcela zdarma. Využijte tuto možnost a přijďte se
k nám v pátek podívat!

Krásné a příjemné prožití vánočních svátků a dny plné pohody Vám i do dalšího roku přeje
jménem knihovny Sudice Hana Kaderková.

9. Společenská kronika

Narodili se tito občánci:

11.9.

Iveta Dražilová

Sudice 179

3.10

Adam Šimek

Sudice 176

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.

Naši oslavenci :
Říjen 2011
Pan

Šimek Kamil

č.p.32

85 let

Paní

Přibylová Hana

č.p. 38

70 let

Pan

Cápal Jaroslav

č.p. 124

74 let

Paní

Maršálková Miloslava

č.p. 91

71 let

Pan

Škaroupka Adolf

č.p. 78

76 let

Pan

Laštůvka Zdeněk

č.p. 111

60 let

Listopad 2011
Paní

Ambrozová Růžena

č.p. 97

80 let

Paní

Přibylová Věra

č.p. 108

81 let

Paní

Špidlíková Libuše

č.p. 40

82 let

Pan

Kříž Emil

č.p. 80

72 let

Paní

Kalabusová Miloslava

č.p. 164

60 let

Prosinec 2011
Pan

Maršálek Josef

č.p. 91

76 let

Paní

Přichystalová Květoslava

č.p. 81

85 let

Pan

Kovář Josef

č.p.139

73 let

Paní

Vystavělová Irma

č.p. 14

81 let

Paní

Bártová Věra

č.p. 159

60 let

Paní

Kotoučková Eva

č.p.30

60 let

Leden 2012
Paní

Mifková Milada

č.p.121

73 let

Paní

Veselská Jarmila

č.p.138

76 let

Paní

Boháčková Dana

č.p. 39

60 let

Únor 2012
Pan

Dražil Jiří

č.p.131

71let

Paní

Staňková Jarmila

č.p.152

74 let

Paní

Škaroupková Františka

č.p. 78

74 let

Paní

Špidlíková Jarmila

č.p. 60

60 let

Březen 2012
Paní

Roupová Jarmila

č.p.148

71 let

Paní

Brixová Františka

č.p. 96

72 let

Paní

Širůčková Vlasta

č.p. 43

73 let

Pan

Vondál Josef

č.p. 118

60 let

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

Naše řady opustili:
22.6.

Bohumil Hladil

Sudice 154

2.9.

Lubomír Halbina

Sudice 89

7.9.

Lubomír Zoubek

Sudice 63

Vzpomínáme !

10. Z NAŠÍ KRONIKY

POKRAČOVÁNÍ – ČÁST TŘETÍ
(doslovný přepis obecní kroniky)

LÍPOVÝ SAD NA NÁVSI
Na jaře r. 1902, za starosty p. Tomáše Loubala, ozdobena náves lípovým sadem. Lípy vysázeny pěti
řadami přes celou náves a odevzdány péči obecenstva.

PŘEMĚŘENÍ POZEMKŮ
R. 1905 podniknuto na popud mor. zemského výboru přeměření veškerých pozemků v kat. obci
sudické. Práce ta zadána civ. geometru p. Rudolfu Kallusovi z Brna, jenž určil poplatek za měření 1
jitra půdy na 3 K 20 h a za měření veřejných cest 50 h za 1 km, na kterouž cenu majetníci pozemků
přistoupili. Měření pozemků, jež vykonal skoro vesměs zástupce geometra R. Kallusa p. Václav Kindl,
bylo
ukončeno
v
r.
1906.
Odměření
obecních
pozemků
a veřejných cest stálo 1500 K.

PARCELACE OBECNÍHO LESA "OBČINY"
S povolením místodržitelství moravského a mor. zemského výboru byl r. 1905 obecní les "Občiny",
par. č. 1269, rozparcelován na díly po 1 ha a rozprodán občanům sudickým. Prodejní částka 22.595 K
byla uložena do spořitelny města Boskovic jako kmenové jmění obce Sudic.

CHUDINSKÝ FOND
Se schválením mor. zem. výboru zřízen byl dle usnesení obecního výboru dne 22. července 1906
místní chudinský fond a jako základní nevyzvednutelné jmění jeho věnováno obcí sudickou 50 K, jež
uloženy v městské spořitelně v Boskovicích.

MOSTNÍ VÁHA VOZOVÁ
Ku všeobecné potřebě zakoupena a zřízena r. 1908 mostní vozová váha od Jos. Kalába
z Brna. Celkový náklad s koupí váhy, s vykopávkou, podezdívkou a usazením i s upravením cesty k
váze podél školní zahrádky činil 1600 K.

MÍSTNÍ ODBOR NÁRODNÍ JEDNOTY
R. 1908 založen byl Místní odbor Národní jednoty pro jihozápadní Moravu. Ustavující schůze byla 25.
října 1908.

SČÍTÁNÍ OBYVATELSTVA
V lednu 1911 vykonáno bylo všeobecné sčítání obyvatelstva v říši Rakousko-Uherské. Ve zdejší obci
pověřen byl úkolem sčítacího komisaře nadučitel p. Chalupa Fr. Počet přítomného obyvatelstva v
Sudicích koncem r. 1910 činil dle sčítání tohoto 667 osob vesměs české národnosti a to 316
mužského
a
351
ženského
pohlaví.
Dle
náboženského
vyznání
bylo
443 evangelíků reformovaných a 224 vyznání římsko-katolického. Dle státní příslušnosti (domovského

práva) bylo příslušníků zdejší obce 483, příslušníků do jiných obcí ve zdejším hejtmanství 119, do
jiných hejtmanství Moravy 58 a do Čech 7.

VZRŮST OBCE
R. 1748 bylo v Sudicích 35 domů, r. 1793 – 39 domů se 420 obyvateli, r. 1846 – 68 domů se 419
obyvateli, při posledním sčítání lidu bylo zde (r. 1900) 89 domů s 597 obyvateli české národnosti, dle
náboženství 379 evangelíků reformovaných a 218 říms. – katolíků.

POŽÁRY R. 1848 A R. 1882
R. 1848 vyhořely téměř celé Sudice a v r. 1882 vyhořelo 8 gruntů a 2 podsedky, takže starobylý ráz
dědiny setřen úplně. Nyní má osada stavení vesměs zděná s krytinou, až na nepatrné výjimky, tvrdou.
(Potud sahají zápisy ve školní kronice, kterou sestavil p. řídící učitel Chalupa Frant., rodem z Vanovic,
působící na zdejší škole od 1. září 1902 do 1. září 1926).

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL
Dne 30. března 1913 založena tělocvičná jednota "Sokol" přičiněním p. říd. učitele Chalupy Frant.

ZMĚNA DRAŽEBNOSTI č. 8 a č. 73
R. 1913 zakoupil Tomáš Boháček ze Sudic č. 2 pro svého syna Františka dům s polnostmi
čís. 8, potom domek čís. 73 od Tom. Přibyla, který se odstěhoval do Uhřic.

SVĚTOVÁ VÁLKA
Rok 1914 je zapsán krví v dějinách lidstva, vypukla světová válka, která trvala (pro náš národ) do 28.
října 1918. Co nářku a proklínání bylo během této doby, co bídy a starostí zkusil náš národ, líčí dějiny
našeho osvobození. Vše, co se odehrávalo v celém národě, platí plnou měrou i o naší obci. Již v první
chvíli války povoláno mnoho občanů lístky do zbraně. Na to vyhlášena všeobecná mobilizace a
mužstvo, schopné zbraně, opustilo Sudice, aby se bilo za cizí zájmy. Že odcházelo z kruhů svých rodin
nerado, bez nadšení, netřeba podotýkati. Během války konány časté odvody mužstva od 18. do 50.
roku. Mnohý v pozdním věku byl odveden a nevrátil se více. V této válce padli nebo jsou nezvěstni
následující občané sudičtí:
26letý Trnka Jar. z čís. 87, †27. 8. 1914, - Kořalník Frant., 32 roků stár, †8. 9. 1914; pocházel
z č. 63., - 27letý Vystavěl Josef z čís. 14., †8. 9. 1914, - Přibyl Adolf, 22letý, z čís. 38.,

†3. 9. 1914, - Hronek Josef, z čís. 23., 36letý, †14. 9. 1914, - Cápal Josef, 36letý,
†10. 10. 1915,- Špidla František z čís. 13., 27letý, †2. 7. 1915, - Kotrhonz Frant., 22letý,
z čís. 58, †2. 2. 1916, - Paroulek Frant., 40letý, z čís. 36., †10. 10. 1916, - Špidlík Aug., 37letý, z čís. 77,
†1. 6. 1917, - Mifek Josef, 45letý, z čís. 79, †5. 9. 1917, - Špidla Josef, 22letý, z čís. 13., †19. 3. 1918, Přibyl Frant., 31letý, z čís. 65. †1. 2. 1918, – Kozlovský František, 27letý, z čís. 19., †31. 3. 1919, –
Kolář
Josef,
31letý,
z
čís.
54.,
nezvěstný
od
r. 1915. Uvedení plnou měrou vypili kalich hořkosti až do poslední krůpěje.

VÁLEČNÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Avšak ani ti, kteří zůstali doma a ušetření byli hrůzy válečné, nebyli prosti běd a strastí. Ženy, jimž
odešli manželé do pole (do války), musely samy starati se o své děti a své polní hospodářství. Polní
úroda byla rakouskými úřady sepisována a rekvirována. Těm pak, kteří neodvedli potřebného
množství obilí, vykonávány byly vojáky domovní prohlídky za účelem nalezení zatajených zásob.
Zatajené obilí, které se nalezlo, bylo bez náhrady odňato, a majitel jeho byl ještě pokutován.
Poněvadž Rakousko potřebovalo peněz, vypisovalo válečné půjčky, ku kterým nutilo občanstvo.
Úřady naléhaly na obce, aby také ony upisovaly válečné půjčky. Tak naše obec donucena k upsání
válečných půjček za 52.000 Kč.

Během války pocítily vojenské kruhy rakouské nedostatek potřebného materiálu na zbraně, proto
zrekvírovaly rakouské úřady občanům mosazné kování u oken a dveří odebralo měděné kotle a
dokonce i zvony. Také náš obecní zvonek byl takovým způsobem obci odňat.

Dobytek nesměl se volně prodávati, byl sepisován a na úřední vyzvání odveden za maximální ceny,
úřady stanovené.

Spotřeba obilí v domácnosti byla omezena na nejnižší míru, do mlýna smělo se odvézti jen tolik obilí,
kolik bylo stanoveno na osobu. Majiteli dáno úřední povolení, že smí si nechati semlíti stanové
množství pro osoby zaměstnané ve své domácnosti. Povozy s obilím byly četníky zastavovány a
vezené obilí kontrolováno. Přestupky trestány pokutami. Ve mlýnech konány úřední přehlídky a
přebytečné obilí zabaveno.

Protože byl všude pociťován nedostatek masa, vydáváno jen bylo omezené množství jeho na úřední
lístky a určeno, v které dny smí se maso vařiti. Po domech pak chodily úřední osoby, které
kontrolovaly, zda se maso nevaří v zakázaný den.

Nastal nedostatek tuku, petroleje, tabáku, cukru, a také tu hleděly úřady pomoci tím, že zavedly na
zakoupení nedostávajících se věcí lístky. Lístků bylo všude hojně, avšak ku koupi bylo jen velmi málo.
Užívání tuků omezeno v domácnostech (dle úředních výnosů) na míru nejmenší.

Rakousku nepomohly válečné půjčky a tu si pomohlo tím, že vydalo více papírových peněz, než v
míru. Tím hodnota peněz klesla, ztracena důvěra k nim a sáhnuto bylo často
k výměnnému obchodu. Nedostatek drobných peněz odstraněn jednoduchým způsobem, papírové
koruny se přetrhávaly a platily potom za poloviční hodnotu. Vydalo dokonce železné dvouhaléře a
dvacetihaléře.

Na počátku války vydalo prohlášení ku svým národům, v němž žádalo své občany o zlato. Náhradou
za zlaté prsteny dávalo železné.

Příště se dočtete např. o požárech usedlostí č. 91, č. 56 a 54; národním obrození a přehledu událostí
od 28. října 1918 do 31. prosince 1928 (o obecním zastupitelstvu, stavbě domků apod.)

Foto z roku 2011

