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konečně se Vám do rukou dostává další číslo Sudického zpravodaje.
Máme již přidělené registrační číslo od ministerstva kultury, takže v tuto
chvíli již neporušujeme tiskový zákon a snad ten člověk „co nemůže
dýchat, když neudělá alespoň jedno udání za měsíc“, bude mít konečně
radost. A ještě větší radostí pro něj bude skutečnost, že díky jeho
„sdělovacímu“ umění jsme dostali konečně pokutu! Sice jen na spodní
hranici, neboť zde jsou pokuty až do výše 100 tis. Kč, ale přece. Pokuta
činní 6.000,-Kč a vzhledem k tomu, že jsem byla iniciátorem sudického
zpravodaje a je mi naprosto jasné, proč některým lidem v obci velmi vadí
jeho vydávání, tak považuji za svoji morální povinnost tuto škodu obce
uhradit zpět do obecní pokladny ze svých osobních financí. A učiním tak
ráda, protože nyní nám ve vydávání zpravodaje již nic nebrání a je to
jeden z našich volebních slibů Vám voličům. Tak snad bude mít dotyčný
pán dvojnásobnou radost z úspěchu. S registrací našeho zpravodaje je
však spojena povinnost zasílat, na náklady obce, každé vydání zpravodaje
na dvacet adres knihoven ČR, které stanovuje tiskový zákon. Každý kus
bude tedy stát obec přibližně 20 -30 Kč (tisk zpravodaje podle počtu stran,
obálka, známka), což celkem znamená 400-600Kč při každém vydání
zpravodaje. A tuto dobročinnou akci by si nyní měl vzít na svá bedra právě
aktivista - oznamovatel se svým sekretářem. Uvidíme, třeba se sami
přihlásí, když to s obcí myslí tak dobře!
Určitě jste si všimli, že začala tolik očekávaná oprava ulice „ Za zrcadlem“,
kterou po opravě chtějí tamní obyvatelé nazvat „Třídou vítězství“ a udělat
slavnostní otevření. Práce probíhaly vcelku plynule, vyskytlo se pár
problémů v době bagrování chodníků, ale vše jsme společně s firmou a
obyvateli zvládli. Chtěla bych toto cestou poděkovat všem za trpělivost,
ochotu, součinnost i za praktické připomínky při prováděných pracích.
Z opravené komunikace máme všichni na obecním úřadě velkou radost a
doufáme, že společně s námi se budou radovat i obyvatelé celé ulice.
Od začátku června probíhá také oprava obou zastávek, konečný výsledek
snad přispěje k našemu lepšímu pocitu z čekání na autobus a lepšímu
vzhledu obce. Dále se budují zpevněné plochy pod kontejnery vedle

obecního úřadu a kontejnery za obchodem budou poté přemístěny právě
tam. V rámci dotace také bude provedena rekonstrukce osvětlení, přidána
lanová sestava pro děti do parku a zkulturněn prostor kolem bývalého
koupaliště. Na Rybnisku budujeme dětské hřiště pro nejmenší a jejich
maminky, aby se měly kde scházet.
Jsem moc ráda, že naše usilovná práce již začíná nést své ovoce a my letos
můžeme opravovat a budovat pro zlepšení kvality života nás všech.
Získaná dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu řeší právě
komplexní opravy a úpravy celé obce. O fungování dotace píšeme pro
informaci podrobněji na dalších stránkách zpravodaje v otázkách a
odpovědích.

Náš administrativní maraton při řízení obce a dotací nám každý měsíc
zpříjemní na úřadě naši veselí důchodci, kteří se umí skvěle společně
pobavit. Bezvadně fungují hasiči, kteří zajišťují kulturní dění obce hlavně
přes léto a začíná se také aktivně rozjíždět Sokol II, hlavně při brigádách
pro obec. Velká pochvala také patří naší mládeži, která ochotně pomáhá
v obecním lese při úklidu klestu a sázení stromků. Nemohu souhlasit
s veřejným míněním, že dnešní mládež jen popíjí alkohol, kouří a vše ničí.
V Sudicích tomu tak není, vždy ochotně přišli na brigádu a svědčí o tom
také jejich nabídka pomoci při natírání bednění a opravy sítí
u víceúčelového hřiště během léta. V neposlední řadě mám obrovskou
radost, že se mi podařilo konečně zahájit kroužek mladých lesáků. Zájem
našich dětí o přírodu je velký a je radostí s nimi chodit do lesa a vyprávět
jim co se tam zrovna odehrává. Druhou červnovou neděli proběhlo na
obecním úřadu vítání malých občánků, opět další z radostných událostí
v samosprávě obce. Veselá sestava našich žen přišla udělat předletní úklid
na obecní úřad, stačilo se jen zmínit a brigáda udělala dokonalý pořádek,
aby se našim nejmenším při vítání na úřadě líbilo. I jim patří velké
poděkování! Je bezvadné sledovat, jak postupně obec ožívá a jak se
zapojuje do života kolem sebe čím dál více obyvatel od nejmladších po
nejstarší. Toto je odměnou za naši práci a všem patří velké díky!!! Práce
pro obec nás baví, život nás taky baví a nenávistným škarohlídům, co

zoufale usilují o náš postih a pokuty, přejeme klid v duši a veselejší pohled
na svět.
Přeji Všem obyvatelům krásné nadcházející léto s úsměvem v srdci a
dětem veselé prázdniny plné sluníčka a krásných zážitků.
Vaše Olga Dočkalová

- Zastupitelstvo obce schválilo zapracování finančních prostředků z let
minulých do rozpočtu obce na rok 2012 a to ve výši 2.237.800,-Kč. Jedná
se o částku uspořenou obcí za rok 2011 - konečný zůstatek na běžném
účtu obce k 31. 12. 2011.
- Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce Sudice na rok 2012 ve znění
navrhovaného rozpočtu. Celkově je rozpočet navrhován jako vyrovnaný
s příjmy a výdaji ve výši 6.363.300,-Kč a je do něj zahrnutý finanční
přebytek z minulého účetního období. Návrh rozpočtu v příjmové části
vychází z doporučení kraje v oblasti předpokladu daňových příjmů na rok
2012 a celkově byl návrh rozpočtu zpracován na základě vyhodnocení
rozpočtů v uplynulých letech. Při schvalování rozpočtu na rok 2011 jsme
avizovali, že tento rozpočet je sestaven s důrazem na vytváření finančních
rezerv, které budou následně v dalším období využity na investiční akce
spojené především s opravou místních komunikací. I z tohoto důvodu je
největší objem finančních prostředků ve výdajové části navrhovaného
rozpočtu na rok 2012 zahrnut do oprav pozemních komunikací. Jedná se o
částku 3.300.000,-Kč. Obec má zažádáno o dotace v celkové částce zhruba
3 mil. korun. Tyto finanční prostředky nejsou zahrnuty do schváleného
rozpočtu. Takže veškeré plánované investice jsou prozatím kryty vlastními
finančními prostředky obce. Po schválení a podepsání smlouvy o přidělení
dotace budou samozřejmě zapracovány do rozpočtu formou rozpočtových
opatření.
- Zastupitelstvo obce Sudice schválilo podle § 84 odst. 2 písm. y) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle § 6 odst. 5
písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, „Zadání
změny č. 1 územního plánu obce Sudice“ a uložilo starostce obce Sudice
paní Ing. Olze Dočkalové zabezpečit zpracování návrhu změny
č. 1 územního plánu obce Sudice.
- Zastupitelstvo obce schválilo základní principy, podmínky, kritéria a výši
dotace v oblasti poskytování dotací pro společenské organizace v obci.
Dále viz. článek - dotace pro společenské složky v obci
- Zastupitelstvo obce schválilo zápis o výsledku roční řádné inventarizace
majetku, pohledávek a závazků se stavem k 31. 12. 2011
- Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o bezúplatném převodu mezi
Svazkem vodáren a kanalizací a obcí Sudice. Svazek touto smlouvou
bezúplatně převádí do vlastnictví Obce Sudice čerpací stanici nad studnou
a vodojem s obsahem 50m3.
- Zastupitelstvo obce schválilo peněžitý dar Českému svazu včelařů, o.s.,
základní organizaci Knínice u Boskovic ve výši 5000,-Kč.
- Poplatky za odpady za rok 2012 – zůstávají ve stejné výši dle platné
vyhlášky č. 1/2011 o odpadech – tj. 450 Kč na občana

- Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s průběhem výběrového řízení
na dodavatele stavby Opravy místní komunikace „ Za zrcadlem“, které po
administrativní stránce zajišťovala firma Dopravoprojekt a.s. Brno
v souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování
dotace na projekty PRV ČR. Ve výběrovém řízení byla hodnotícím kritériem
nabídková cena. Byly osloveny čtyři stavební firmy, všechny podaly
zpracovanou nabídku, jedna byla vyloučena z VŘ kvůli nedoložení pojistné
smlouvy nebo pojistného certifikátu. Vítěznou firmou se stala firma Msilnice a.s. s celkovou cenou 2.232.096,- Kč
- Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o dílo č. 1/2012 mezi obcí Sudice a
M- silnice a.s., na stavební dílo „ Oprava komunikací v obci Sudice“.

- Zastupitelstvo obce projednalo schválené dotace pro obec na rok 2012.
Jedná se o následující dotace:
1. Dotace z Programu rozvoje venkova, Státní zemědělský intervenční
fond, OSA III., Opatření
Obnova a rozvoj vesnic na projekt s názvem„ Pro všechny občany Sudic
bez rozdílů!“. Celkové výdaje projektu činí 3.002.949,-Kč, poskytnutá
dotace je ve výši 2.245.498,-Kč. Do dotace se nepočítá DPH, i když obec
není její plátce, spoluúčast obce činí 13%.
V rámci dotace bude provedena oprava místní komunikace,
rekonstrukce osvětlení, rekonstrukce zastávek hromadné dopravy,
zpevněné plochy pod kontejnery na tříděný odpad, výsadba a údržba
veřejné zeleně a přidán herní prvek pro děti v parku na návsi.
2. Dotace z Operačního programu životního prostředí, Prioritní osa
6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), primární oblast
podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny s názvem
projektu „Tematický park v Sudicích“. Celkové výdaje projektu činí
1.218.517,-Kč, poskytnutá dotace OPŽP je ve výši 913.888,-Kč,
spoluúčast obce je ve výši 304.629,-Kč.
V rámci této dotace bude vysázena dendrologická sbírka domácích
druhů dřevin a starých odrůd regionálních ovocných stromů v lokalitě
na Vohrazdech.
- Zastupitelstvo obce schválilo přijetí úvěru od Komerční banky
k profinancování dotace z Programu rozvoje venkova ve výši 1 mil. Kč se
splatností ihned po obdržení dotací ze Státního zemědělského
intervenčního fondu. K profinancování schválené dotace bude obec
potřebovat přibližně 500 - 600tis.Kč na dobu asi 5 měsíců, tak aby po
zaplacení všech provedených prací v rámci dotace měla obec finance na
běžný provoz. Banka poskytne úvěr do výše 1 mil. Kč, ale platíme jen
z částky, kterou skutečně vyčerpáme.

Brigáda na natírání a údržbu víceúčelového hřiště je plánovaná od 8 hodin
dne 11. a 12. 8. 2012 (za nepříznivého počasí bude přesunut termín
o týden později). Děkujeme všem za případnou pomoc.

Odpady, odpady a zase odpady - černé skládky
V poslední době se nám rozmnožily tzv. černé skládky na katastrálním
území naší obce. Především v lokalitě u obecního lesa za Luňáčkovými.
Jednu skládku šetří Policie České republiky, která na místě zajistila důkazní
materiál. Jakoby neexistovaly kontejnery na tříděný odpad nebo sběrné
dvory! Co to může být za člověka, který vynaloží čas i cestu kus od domu
a vyhodí pytle napěchované vlastními odpady přímo do lesa, ať se ostatní
pokochají. Za přejezdem v zatáčce do lesa je tzv. lom a tam lidé také rádi
vyvážejí odpad – stará linolea, kachličky i sádrokartonové zbytky
z koupelny, větve ze zahrádky apod. Nechtělo se nám věřit, když jsme
slyšeli, že odpad sem vozí i lidé ze Sudic a byli při tom viděni. Možná si
mysleli, že jsou v lese sami. A pokud nemají alespoň malé morální svědomí
vůči přírodě, tak by měli vědět, že se vystavují dle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, za porušení § 47/1 písm. h) až padesátitisícové pokutě za
založení skládky a odkládání odpadu mimo vyhrazená místa. Případně
mohou být i trestně stíháni podle § 293, poškození a ohrožení životního
prostředí, zákona č.40/2009 Sb., trestní zákoník. To samé platí, pokud
někdo vyváží svůj odpad za sokolovnu. Ani zde není žádná skládka, obec
horní část nad hřištěm využívá jen jako sklad větví ze zimní údržby zeleně
a v létě na posečenou trávu. Nyní je plocha použita jako dočasná skládka
obce na materiál odebraný z původních chodníků. Takže i ti, co tam vyvezli
staré brambory nebo jablka, byť je to biologický odpad, se vystavují také
tučné pokutě.
Kontejnery na tříděný odpad
V naší obci dojde ke změně uspořádání kontejnerů na tříděný odpad. Poté
co budou dodělány zpevněné plochy u obecního úřadu, budou kontejnery
za obchodem všechny přemístěny právě na tyto nové plochy. Chceme tak
předejít nekontrolovanému nepořádku za obchodem. Objednali jsme ještě

dva kontejnery na plast, neboť vzhledem k tomu, že plastové láhve třídíte
perfektně, tak počet kontejnerů byl nedostatečný. Kontejnery na plast
budou dva za zastávkou na návsi, jeden na kraji ulice Habeš a dva u OÚ.
Prosíme všechny ekologicky smýšlející lidi, aby důkladně sešlapávali PET
láhve, aby se tohoto odpadu do kontejnerů vešlo co nejvíce.
Další informace pro Vás ohledně pálení nebezpečného odpadu zejména
PET lahví.
Jak jistě víme, zbavovat se plastů jejich pálením je obecně velmi nevhodné
a škodlivé (kromě toho pálení odpadů není zákonné). Spektrum
a nebezpečnost spalin se však výrazně liší podle toho, o jaký plast se
konkrétně jedná a kde a při jaké teplotě se plasty pálí. Ve spalovnách je při
hoření docilováno vysoké teploty a plyny vznikající hořením jsou následně
nákladně čištěny, než vyletí z komína do ovzduší. Problém je, že
v domácích kamnech a kotlích takového ideálního spalování jen těžko
dosáhneme a o volném prostranství už ani nemluvě. Při domácím
spalování plastů a to zejména PET, se uvolňuje velké množství jedovatých
plynů, z nichž nejzávadnější jsou např. toxický oxid uhelnatý (váže se na
červené krvinky místo kyslíku), dále pak těkavé uhlovodíky (metan, ethen,
toluen, karcinogenní benzen, aj.), a mimo jiné polycyklické aromatické
uhlovodíky, z nichž většina působí negativně na zdraví organismů (např.
silně karcinogenní benzopyren vzniká v množství 30 mg na 1 kg spálených
PET). V malém, ale značně proměnlivém množství se uvolňují i jedovaté
dioxiny.
Toto jsou, jak jistě uznáte, dostatečné důvody proč PET lahve nepálit.
Karcinogenita a jedovatost mnoha látek vznikajících nedokonalým
spalováním plastů již byla několikrát jasně prokázána. Tímto konáním
škodíte nejen lidem v okolí, ale také sami sobě. Spad těžkých kovů je
v největším měřítku poblíž Vašeho komína!
Popelnice
Žádáme všechny obyvatele obce, kteří „ parkují „ své popelnice před
domem na obecních pozemcích, aby tak již nečinili a své popelnice si po
vývozu uklízeli na své pozemky a za brány. Mnohdy popelnice hyzdí vzhled
obce a většina kolemjdoucích nemusí mít zrovna požitek z Vašich odpadů

v přeplněné, či v horkých dne zapáchající popelnice, stojící přímo na
chodníku, kterou musí lidé obcházet. Apelujeme především na obyvatele
nově opravené ulice, aby dbali tímto na upravenost své ulice. Všem
děkujeme předem!
Sjezd rodáků po 27 letech
Poslední setkání sudických rodáků proběhlo 20. - 21. 7. 1985. V příštím
roce se obecní úřad chystá uspořádat k příležitosti 100 - letého výročí
založení Sokola v Sudicích další, v pořadí čtvrtý sjezd sudických rodáků
a jejich rodin.
Prosíme proto naše občany, aby poskytli do konce roku obecnímu úřadu
adresy svých známých a příbuzných, abychom jim mohli zaslat na začátku
jara 2013 oficiální pozvánku.

Plánujete letní dovolenou v zahraničí a nemáte platný cestovní pas?
Požádejte o vydání nového cestovního pasu a nenechávejte podání žádostí
až do doby před letní turistickou sezónou. Vyhnete se tak zbytečným
frontám na úřadech a ušetříte čas.
Máte-li platný cestovní pas, zkontrolujte si, do kdy platí. Hodláte-li
cestovat mimo Evropskou unii, zjistěte si u zastupitelského úřadu daného
státu, jakou minimální dobu platnosti cestovního pasu vyžaduje.
Upozorňujeme, že dnem 26. června 2012 skončí možnost cestování dětí
zapsaných v cestovních dokladech rodičů. Po tomto datu musí mít každý
občan České republiky k vycestování do zahraničí vlastní cestovní doklad. Z
tohoto důvodu doporučujeme včas požádat o vydání cestovního dokladu
dítěti. K vycestování do států Evropské unie lze kromě cestovního pasu
použít rovněž občanský průkaz. Od 1. ledna 2012 lze požádat o vydání
občanského průkazu také pro občany mladší 15 let.

Obecní úřad upozorňuje občany, na povinnost dodržování dosud platné
obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 „ O zajišťování veřejného pořádku
v obci.“ Vzhledem k vlastnímu zjištění úřadu a také vzhledem k množícím
se stížnostem občanů, upozorňujeme především na problém znečišťování
veřejných prostranství psími exkrementy a na volný pohyb psů na
veřejných prostranstvích.
Výše uvedená obecně závazná vyhláška přímo zakazuje volný pohyb psů
na veřejných prostranstvích a stanovuje povinnosti majitelů a držitelů psů,
které jsou následující:
Majitelé a držitelé psů jsou povinni:
1. Na veřejném prostranství v zastavěném území obce vodit psa na
vodítku. V případě, že není pes na vodítku, musí být opatřen
náhubkem. Psi velkých plemen nebo obtížně zvládnutelní psi musí
být vedeni na vodítku i opatřeni náhubkem.
2. Dbát na to, aby pes neznečišťoval veřejná prostranství a zařízení,
veřejnou zeleň apod.
3. Odstranit psem způsobenou nečistotu na veřejných prostranstvích
v zastavěném území obce na místech, jejichž znečištění může
obtěžovat ostatní občany.
4. Je zakázáno vodit psy na dětská hřiště, pískoviště a sportovní
hřiště. Tento zákaz se nevztahuje na psy, doprovázející osoby
nevidomé a na psy, kteří slouží jako pomocníci osobám, pohybujícím
se na veřejném prostranství na invalidním vozíku. Dále se tento
zákaz nevztahuje na služební psy při výkonu služby.
5. Psi pohybující se volně bez dozoru na veřejných prostranstvích,
mohou být považováni za toulavé psy a mohou být odchyceni.
6. Odpovědnost chovatele (vlastníka) za škodu jeho zvířetem
způsobenou a povinnost k její náhradě podle obecných předpisů
zůstává nedotčena.

Upozorňujeme občany, že nedodržování těchto povinností bude
považováno za porušení obecně závazné vyhlášky a tyto přestupky budou
oznamovány a postupovány správnímu orgánu MěÚ Boskovice k dořešení.
Správní orgán může v tomto případě za porušení obecně závazné vyhlášky
obce uložit pokutu až do výše 30.000,-Kč + náklady řízení.
Věříme, že po tomto upozornění se situace v této oblasti soužití našich
občanů zlepší a obecní úřad nebude muset v budoucnu přistoupit
k oznamování porušení povinností majitelů a držitelů psů stanovených
obecně závaznou vyhláškou správnímu orgánu.
Úplné znění vyhlášky č. 1/2004 schválené obecním zastupitelstvem
17. 9. 2004, je zveřejněno na internetových stránkách obce a je
k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.

Obec Sudice může z rozpočtu obce poskytnout dotaci zájmovým
a neziskovým organizacím se sídlem v Obci Sudice. Na dotaci není právní
nárok a nemusí být poskytnuta v požadované výši.
Obce Sudice tímto stanovuje základní principy, podmínky a kritéria pro
získání dotace a také stanovuje možnou výši dotace.
1. Postup při poskytování dotace
Dotace může být poskytnuta pouze:
- na základě písemné žádosti (formulář bude k dispozici na OÚ nebo
webových stránkách obce)
- na konkrétní účel s uvedením požadované výše dotace
- k žádosti bude přiložen doklad o počtu členů k 31. 12. předchozího
roku – je nutné důvěryhodně doložit počet členů např. výroční
zprávou organizace, zápisem z výroční schůze organizace případně
jiným dokumentem

2. Základní kritéria a podmínky pro poskytnutí dotace
OÚ provede hodnocení
- důvěryhodnosti žadatele podle referencí a případně zkušeností,
otevřenost organizace pro občany obce, její přínos pro obec, její
práci s mládeží, případně zohlední jiné ukazatele.
- na poskytnutí dotace nemá nárok organizace, která je s obcí v
jakémkoli soudním sporu
- na poskytnutí dotace nemá nárok organizace, která má závazky
nebo je dlužníkem ve vztahu k obci
3. Výše dotace
- přidělení dotace a její výše bude podmíněna odpracováním
brigádnických hodin ve prospěch obce, kdy minimum je 200 hodin
- zadávání úkolů a evidenci odpracovaných hodin povede OÚ
(starostka obce)
- podle počtu členů může organizace žádat dotaci do výše
a) do 50 členů do 10.000,-Kč
b) do 75 členů do 15.000,-Kč
c) nad 75 členů do 20.000,-Kč

Zabíjačka v Sudicích
O tom, že se umí obyvatelé Sudic setkávat a dobře se bavit i v mrazivých
dnech, se přesvědčili všichni přítomní při ochutnávce zabíjačkových dobrot
dne 21. ledna 2012. Pro velký úspěch a radost všech ji jistě v dalším
zimním období zase zařadíme do kulturních akcí naší obce.
SDH Sudice

Masopust 11. 2. 2012
Rozmražený masopust-Letos ze sokolovny vyrazilo 36 masek. Mrzlo, až
praštělo (15°C pod nulou), takže slivovice byla opravdu dobře vychlazená.
Bylo jí potřeba, mráz nikoho nešetřil. Popíjela i obtěžkaná nevěsta,
mohamedáni, obscénní důchodkyně, dokonce i medvěd a pavoučice.
Průvod statečně postupoval obcí, štědře hoštěný a obdarovávaný, za
doprovodu harmoniky a bujarého zpěvu. Očekávaly se velké ztráty, chlad,
alkohol a domácí povinnosti si vyžádaly své. Došlo 9 statečných, zvítězila

odvaha a dobrý tréning. Po malé regeneraci se nás většina sešla na
večerní tancovačce s válením dýní a pohřbíváním basy. Děkujeme všem a
doufáme, že příští rok nebude -20 °C.
Vaše bába – Petr Rajnoch

Dětský karneval 11. 3. 2012
Pepina vykouzlila nejen úsměvy - naše sokolovna první březnovou neděli
opět patřila dětem. Přijela za nimi Pepina. Klaunice, která umí vykouzlit na
dětských tvářích úsměv, dokáže je zabavit, rozveselit a dokonce má čas se
všemi něco vytvořit.
Nejdřív se s malou
drobotinou
seznámila.
Všechny si zavolala, ale
kupodivu se neseběhly
děti, ale přilétli motýlci a
včelky, přiskákaly žabky,
přitančily princezny a
víly, doběhli indiáni,
Karkulky, čarodějnice,
spidermani, kuchaříci a
kdoví kdo ještě. Pepina nevěřila vlastním očím, tak si na
to nasadila svoje elegantní brýle. V tu chvíli konečně pochopila, že přijela
na dětský karneval.
A začalo pravé divoké rejdění. Pepina to s dětmi hezky od začátku
rozparádila. Na písničku "Jede, jede mašinka" utvořila se všemi dětmi a
odvážnými maminkami dlouhatánský vlak, který projel celou sokolovnou.
Následovaly soutěže – v chytání rybiček, chytání bublifukových bublinek,
taneční a sportovní soutěže, cesta odvahy neznámým tunelem

a mnoho dalšího. Pepina také dokázala, že umí kouzlit, ale dařilo se jen s
pomocí šikulek a šikulů.
Tajemným zaklínadlem a
poklepáním kouzelnou
hůlkou děti dokázaly
Pepině
vymalovat
černobílé omalovánky
tak, aby se v nich
objevily
barevné
obrázky.
Takže
sudické děti jsou
nadmíru šikovné. Do
toho všeho bylo slyšet dětský
smích ze sálu a povídání všech babiček, dědů,
maminek, tatínků, tet i strejdů z přísálí.

Děti si nakonec odnesly sladkou odměnu za všechny splněné úkoly a také
od Pepiny vytvořenou karnevalovou masku, kterou si sami podle své
fantazie nazdobily.
Hanka Tomášková

Pravidelné setkávání klubů důchodců
Naši veselí důchodci se umí skvěle bavit každý první pátek v měsíci. Letošní
rok začali tříkrálovým setkáním, dále pokračovali setkáními při kytaře a
také s harmonikou pana Kotoučka.

Ve společných setkáních, vyprávění a zpívánkách budou zase pokračovat
po prázdninách. Už se těšíme, až zase náš obecní úřad ožije veselím,
zpěvem a dobrou náladou, kterou kolem sebe šíří a přejeme jim všem
krásné léto.

Vaše osazenstvo obecního úřadu
Kroužek pro děti
První setkání proběhlo 21. dubna na obecním úřadě. Byly osloveny sudické
děti od 5- 11 let a potřebovali jsme zjistit, kolik dětí bude mít o kroužek

zájem. Jaké bylo naše překvapení, když přišlo 18 dětí a na další setkání,
tentokrát už s výletem do lesa jich bylo devatenáct.

Zájem o přírodu i přes dnešní internetovou dobu u dětí nevyprchal a to je
moc dobře. Navíc se mezi sebou děti z obce navzájem více poznají, neboť
díky docházkám na školu v Knínicích a Boskovicích se vzájemně neznají.

Při našich výletech se děti učí díky aktivitám a hrám přímo v lese o lese.
Jsou úžasné a výlety s nimi jsou radostí. Po prázdninách budeme zase
pokračovat a už teď se společně těšíme.
Olga Dočkalová
Brigády v lese
V jarních měsících probíhaly v našem obecním lese brigády na úklid a
pálení klestu po podzimní těžbě dřeva a brigády na vysazování sazenic
lesních stromů. Pravidelnými brigádníky byla naše mládež a také i děti,
které rodiče brali na svých brigádách s sebou a ty se pak samy zapojovaly
do vysazování nového lesa. Pomáhali členové hasičů i Sokolů II.

Všem mnohokrát děkujeme za užitečnou práci pro náš obecní les!

Soutěž mladých hasičů
Dne 9. června 2012 uspořádal místní SDH soutěž hasičské mládeže za
místní sokolovnou. I přes nepříznivé počasí přijelo celkem 13 družstev
z celého okresu. Soutěžilo se v požárním útoku a ve štafetě CTIF v kategorii

mladší a starší žáci. V Sudicích je aktivní pouze jedno družstvo a to v
kategorii mladších. Na domácí půdě dokázali vybojovat 4. místo. Naše
hasičská mládež soutěžila poprvé v nových dresech, které sponzoroval
OBECNÍ ÚŘAD SUDICE stejně jako osm pohárů.

Výsledková listina:
MLADŠÍ ŽÁCI:

STARŠÍ ŽÁCI:

1. Šošůvka

1. Bořitov

2. Vel. Opatovice

2. Ostrov u Macochy

3. Bořitov

3. Šošůvka

4. Sudice

4. Sebranice

5. Ostrov u Macochy

5. Vel. Opatovice

6. Knínice

6. Knínice

7. Sebranice
První 3 družstva v obou kategoriích získala krásné poháry. Šošůvka a
Bořitov si k tomu ještě odvezli poháry za nejrychlejší požární útok. Všichni
ostatní dostali ceny v podobě cukrovinek.
Za SDH Zlatka Přikrylová

Vítání občánků 10. června 2012 - naši nejmenší občánci s rodiči:

Jáchymek Koudelka, Sudice 99

Nikolka Krausová, Sudice 156

Adámek Šimek, Sudice 176

Ivetka Dražilová, Sudice 179

Výstava růží
Dne 17. června uspořádal Klub důchodců společně s Obecním úřadem
výstavu růží. Vystaveno bylo celkem 60 druhů rozkvetlých růží. Výzdobu
obecního úřadu, která bude zdobit budovu celé léto, sponzoroval pan Josef
Boháček s panem Koupým z Doubravice. Obecní úřad za tuto výzdobu i
zorganizování pěkné akce pro sudické občany mockrát děkuje všem, kteří
se na ní podíleli.

Do zpravodaje obce zařazujeme novou rubriku, která se bude týkat
otázek, které se šíří obcí a ke kterým bychom se rádi vyjádřili. Je třeba,
abychom některé „zaručené zprávy“ uvedli na pravou míru a abyste měli
všichni stejné informace přímo od nás. Některé dotazy se skutečně týkají
běžného chodu a dění obce. Jiné ale šíří a roznáší i se zaručenými
odpověďmi místní lidé, kteří objíždí obec i několikrát denně a výsledkem je
pouze snůška lží a polopravd zaměřených výhradně proti vedení obce a
proti všemu, co se pod novým vedením v obci odehrává. Určení osob, které
se takovým to způsobem chovají a důvod proč takto jednají, dávám na
zváženou Vám čtenářům našeho zpravodaje.
Nejčastější témata k diskusi (v častějších případech vedoucí pouze k
monologu o „zaručených zprávách o skutečném stavu“) jsou:
1. Proč vykáceli silnice stromy od kravína po obec a nic tam už nenasázeli?
Staré padesátileté švestky byly natolik přestárlé, že již ohrožovali
bezpečnost dopravy na zde procházející komunikaci. Tyto stromy byly
majetkem Správy a údržby silnic (SÚS). Z výše popsaného důvodu byly po
dohodě se SÚS vykáceny a další dohoda je taková, že si obec na své
náklady vysází podél cesty ovocné stromy a bude je také obhospodařovat.
Silnice totiž nemají dostatek financí na výsadbu a údržbu nové zeleně a
vysazují pouze stromy darované z náletů. Nové ovocné stromy s vyššími
kmeny nebyly na jaře na trhu nikde k dostání, tak jsme požádali ovocnáře
v Knínicích, aby je pro nás tento rok vypěstoval. Jedná se především o
švestky a několik třešní. Příští rok na jaře si uděláme brigádu a půjdeme

společně náš vjezd do obce vylepšit pěknými ovocnými stromy, které jistě
udělají radost všem.
2. Proč za získanou dotaci nespravujeme jen silnice a děláme třeba
zastávky, když ještě byly funkční?
Proto, abychom vůbec získali finance pro obec z poslední dotační výzvy pro
malé obce do 500 obyvatel, tak jsme se již v žádosti museli zavázat
komplexnosti využití dotace a za to jsme dostali patřičné bodové
ohodnocení. Nelze tedy nyní opravit ze získaných financí jen cesty, ale
musíme dodržet všechny kritéria (místní komunikace, občanské vybavení –
zastávky, herní prvek pro děti, infrastrukturu – osvětlení, zpevněné plochy
pod kontejnery a veřejnou zeleň). Chceme předejít dohadům, které kolují
obcí, proč dáváme peníze na opravy zastávek apod., když máme
opravovat cesty a tedy použít všechny peníze tam. Jednotlivé výzvy na
dotace mají přesně stanovená pravidla už od podání žádosti, ke kterým
jsme se zavázali a nelze si pak nakládat se získanými financemi jak se nám
zrovna hodí. Měli jsme dvě možnosti, buď opravit více věcí v obci
najednou, nebo nedostat dotaci žádnou, zvolili jsme první variantu a
doufáme, že z provedených oprav budete mít radost s námi. Vše musí být
přesně provedeno a vše administrativně správně, než přijdou kontroloři
provádět kontrolu přímo do obce. Proto se nedivte, když uvidíte svítit na
obecním úřadě jako za „starých časů“ dlouho do noci, byrokracie je
neúprosná a nezbývá než vše přesně připravit podle dotačních pravidel.
Můžeme si sice najmout na tyto administrativní práce externí odbornou
firmu, ale ta by chtěla za tuto činnost částku kolem 100 tis. Kč. Myslím si,
že tyto peníze se dají využít mnohem efektivněji a účelněji. Dozajista se
budou hodit na podzim, kdy plánujeme realizovat ještě opravu ulice
Habeš. Obec již ušetřila přibližně 80 tis. Kč za administrativní zpracování a
podání žádosti (v případě že by toto dělala externí firma), takže
dohromady nejsou tyto finance zanedbatelné.
A ještě jedna malá poznámka k právě probíhajícím stavebním pracím na
dotace. Jednomu našemu místnímu „Všeználkovi“, který detailně
kontroluje obec několikrát denně, se již nezdálo, že děláme na zastávkách
nové podlahy, vždyť ty staré byly ještě dobré. Vážený pane, my nejdeme
ve starých stopách Vašich kamarádů z bývalého vedení, kteří dělali vše jen

na oko. My chceme zvelebovat naši obec pořádně a od podlahy! Tak, aby
naši nástupci nemuseli na nás, po pár letech užívání, žehrat. V současné
době se totiž potýkáme se zcela zásadními nedostatky z minulých let: Na
obecním úřadě předvedl svou odbornost bývalý starosta tak dokonale, že
tam nechal původní zcela strávenou a popraskanou litinovou kanalizaci a
my co 5 měsíců musíme volat vodárny na pročištění, neboť v bytě, který je
součástí budovy OÚ neodtéká odpad. S tímto problémem se majitelé bytu
potýkají již od jeho koupě. Tvrzení, že u toho bývalý starosta nebyl, když se
to opravovalo a tudíž neví, jak to tam je, byla vždy výmluva, neboť sám je
podepsán „KOSIČKA 2005“ na stěně šachty před kanceláří OÚ. Jeho bývalí
kolegové z vodáren se nad tím dobře baví, obec to však stojí nemalé
peníze a kopat úřad, jak nám bylo po kamerových zkouškách doporučeno,
rozhodně nebudeme, neboť na to nemáme v tuto chvíli čas, peníze a ani
chuť.
Další vážné závady se projevily po dvou topných sezónách přímo ve
„sudickém svatostánku“ zvaném Sokolovna. Velké úniky plynu díky
nejlevnějším ventilům jsou na denním pořádku a kopání nás teprve čeká,
propálená deska v jednom z nejlevnějších plynových kotlů je již vyměněna,
dále je vyměněno kotlové čerpadlo, regulátor tlaku plynu, řídící deska,
výměník kotle a motor turbodmychadla. Plesnivé protipožární dveře ze
sklepa nevznikly tím, že by se málo vytápělo přes zimu, ale z důvodu
nedostatečného odvodnění a chybějící větrací šachty. Že tam stála voda
ještě v době, kdy se rekonstrukce dokončovala, to pánové moc dobře vědí,
protože ji sami odčerpávali. Proč nám zatéká z přístřešku do stropu šatny,
jsme zatím nezjistili. A tak by se dalo pokračovat do nekonečna. Myslí si
snad někdo, že takovéto závady jsou po dvou letech provozu budovy
Sokolovny v pořádku....? Rozhodně ne!
My po sobě chceme zanechat co možná nejkvalitnější a funkční dílo, které
bude z kvalitních materiálů, kvalitně provedeno, v případě zjištěných
závad se bude dát reálně reklamovat a bude všem našim občanům sloužit
co možná nejdelší dobu.
3. Proč máme právníky?

Zvláštní na této otázce je to, že ji uslyšíte pouze z úst příznivců bývalého
vedení. Vůbec se tomu nedivíme. Právní kancelář leží v žaludku již od
prvopočátku hlavně třem pánům a jejich rodinám. Proč? Nejspíš proto, že
se bojí hlavně o sebe a nejsou si jisti svým chováním v době svého
působení na obecním úřadě. A druhým důvodem je, že nám od
prvopočátku chtěli a dále se marně snaží, jakýmkoli způsobem
znepříjemnit, otrávit a znechutit práci pro obec. Důvod a výsledek jejich
snažení a šikany? No přece naše nechuť kandidovat v příštích volbách. Oni
by se pak mohli buď sami, nebo prostřednictvím nastrčených figurek vrátit
zpět k neomezené moci, kterou by opět využívali především ke svému
prospěchu. V tom se však přepočítali. Jsem přesvědčená, že tento jejich
záměr vyvolal naprosto opačnou reakci. I naši právní zástupci jim tento
plán dokonale maří. Bohužel činnost některých orgánů státní správy je v
současné době velice zdlouhavá, ale i v tomto případě pevně věřím, že se
spravedlnosti dočkáme.
A čím se naši právníci „baví“? Uvádíme jen pár věcí za poslední měsíce,
neboť seznam by byl daleko delší. Kromě trestně-právních případů
spojených s nepředáním agendy obce a hospodařením za roky minulé a
různým písemným sdělením na žádosti Policie spojené s probíhajícím
vyšetřováním se zabývají: odvolání k rozhodnutí MěÚ Boskovice o sankci
za nevyvěšování státního praporu podanou stížností p. Kosičky; vyjádření
na výzvu soudu k žalobě na neplatnost smlouvy o užívání sokolovny TJ
Sokol; návrh na smírné řešení podmínek užívání sokolovny TJ Sokol
vyplývající z prvního soudního jednání a účast na soudním jednání dne
1. 3. a 5. 4. (o výsledku soudu informujeme dále); vyjádření na výzvu
soudu k žalobě na p. Kosičku za vrácení neoprávněně vyplacené odměny;
vyjádření na krajský úřad k údajnému porušování tiskového zákona
vydáváním Sudického zpravodaje na základě stížnosti p. Kosičky, druhé
vyjádření k této věci pro zahájené správní řízení; vyjádření k odvolání pana
Kosičky k rozhodnutí soudu ohledně neoprávněně vyplacených odměn
(soud poté vyhověl vyjádření našich právníků tj. ve prospěch obce); právní
vyjádření k námitkám a připomínkám pánů Bártů a p. Kosičky při zadání
změny územního plánu; vyjádření k odvolání TJ Sokol na rozsudek
okresního soudu ve věci neplatnosti smlouvy o užívání sokolovny a

příprava na další soudní jednání tentokrát na krajském soudě v Brně.
A v neposlední řadě pracují právníci na vyjádření ke správnímu řízení
ohledně nevyvěšení závěrečného účtu obce v loňském roce na
internetových stránkách obce (na úřední desce u OÚ visel), jehož
„upozorňovatelem“ není nikdo jiný než pan Ing. Bárta. Takže máme na
krku další správní řízení.
Co z toho všeho vyplývá? Že je zde právní kancelář pouze pro bratry Bárty
a pana Kosičku, jinak bychom je nepotřebovali a že tito lidé stojí obec stále
dost peněz i po volbách.
A nyní pro dokreslení finančních nákladů pár čísel. V roce 2010 vyplatila
obec na odměnách zastupitelstvu (včetně odchodného bývalého starosty)
a platu jediného úředníka obce průměrně cca 44.000,-Kč měsíčně.
Kdybychom použili stejné finanční odměny, jaké byly v naší obci vyplaceny
před volbami 2010 (a to nepočítám, že naše zastupitelstvo má 13 členů,
čímž by se odměny zastupitelů ještě navýšily), tak by za 19 měsíců, co obec
pracuje pod novým vedením, obec vyplatila částku cca 836.000,-Kč.
Do současné doby (od března roku 2011) obec zaplatila za právní
zastupování celkem částku 216.000,-Kč včetně DPH (průměrně za měsíc
14.400,-Kč). Za vedení účetnictví obce (od března roku 2011) obec
uhradila částku celkem 132.000,-Kč včetně DPH (v průměru 8.800,-Kč
měsíčně). Celkem tedy obec za tyto externí firmy zaplatila částku
348.000,-Kč. Pokud pak porovnáme tyto dvě konečné sumy tak zjistíme, že
od prosince roku 2010 do července 2012 obec ušetřila celkem cca
488.000,-Kč.
Co z toho vyplývá? Že právní kancelář a externí účetní firma vychází stále
a výrazně levněji než náklady na minulé osazenstvo obecního úřadu! Takže
pánové do toho, naše právní kancelář je zde pouze pro Vás! Určitě z toho
radost nemáme. Finanční prostředky vynaložené na právní zastupování
obce bychom mohli využít jistě na jiné účely, ale nechceme a nebudeme se
s Vámi zdržovat a zabývat. Kandidovali jsme a byli zvoleni, abychom
pracovali pro občany, nikoliv se zaobírali vyřizováním Vašich účtů s novým
vedením obce. Svoje funkce vykonáváme zadarmo a nebudeme plýtvat
energií a časem na Vás a Vaše paranoidní udávání a zoufalou šikanu!

4. Jak je to se cvičením žen v naší obci?
Koncem listopadu loňského roku, když začaly teploty venku klesat k nule a
sokolovna začala být prochladlá, byla ženám přímo před jedním cvičením
nabídnuta starostkou obce možnost cvičení žen na obecním úřadě.
Hlavním důvodem této nabídky byly nepřiměřeně vysoké náklady vytopit
prostor sokolovny a především studenou podlahu na přijatelnou teplotu,
tak aby neohrožovala zdraví žen při pomalém cvičení. Náklady na
přitopení v zasedací místnosti jsou výrazně nižší. Většina přítomných žen s
touto nabídkou bez problémů souhlasila, ale jejich cvičitelka paní Věra
Bártová, místo normální domluvy, předvedla vůči starostce nenávistný a
hysterický projev. Z její naprosto nepřiměřené a nevhodné reakce bylo
patrné, že ona na OÚ nevkročí. Nezbylo tedy než zájemkyním, které chtěly
využít „teplejší varianty“ cvičení zajistit novou cvičitelku. Po Novém roce
nastala kuriózní situace, kdy na OÚ přišla cvičit většina stávajících žen,
které chodily po celý rok do sokolovny. A do sokolovny přišlo náhle
demonstrativně cvičit několik nových cvičenek z okruhu rodiny Bártů.
Příznivci této rodiny ihned začali po obci rozkřikovat, že je to jen „šprajc“
paní starostky. Nikoliv vážení! Kdyby tito lidé byli dostatečně soudní, tak
nikdy nic takového nahlas vykřikovat nebudou. Sami totiž dobře vědí, že
vytopit sokolovnu na únosnou míru, která neohrozí jejich zdraví, bez
vynaložení velkých finančních prostředků prostě nejde. Už tak nás
nevyužitá sokolovna stojí jen na energiích kolem 100 tisíc Kč ročně a nyní
již následují další finance za opravy levně nakoupených a nekvalitních
zařízení a mizerně provedené práce. A v době, kdy šetříme, abychom mohli
konečně zanedbanou obec dát trochu dohromady, tak by se na šetření
měli podílet všichni bez rozdílu. Ale bohužel svoji osobní zášť a nenávist
staví nad zájmy a prospěch většiny obyvatel naší obce. A pak, obecní úřad
jim byl celou zimu kdykoliv k dispozici, samy si zvolily „studenou variantu“
cvičení a jejich pánské doprovody nám oznámily, že chtějí mít každý
čtvrtek sokolovnu otevřenou a v tom jsme jim pouze vyhověli. Nic víc!
5. Může se obyvatel obce starat o údržbu a vysazování zeleně před svým
domem, i když tento pozemek je obecní?
Pokud si někdo na vlastní náklady zvelebí svou předzahrádku s vědomím,
že obhospodařuje cizí, tedy v tomto případě obecní pozemek, nezbývá než

těmto lidem za zkrášlení obce poděkovat. Ovšem i zde to má poslední
dobou malý háček. Za místního drába se zde pasovala jistá žena, občanka
Boskovic. Tato běhá po obci a vulgárními výrazy, za které by se nemusel
stydět ani ten nejhrubší chlap, nadává lidem, kteří zde něco vysazují a
upravují. Ať už se jedná o profesionální zahradníky, kteří sázeli vzrostlé
lípy na návsi nebo naše občany, kteří si právě vysazovali nové okrasné
stromky před svůj dům. Proto Vám všem radíme, nedejte se a pošlete ji za
námi na úřad, my už ji vše rádi vysvětlíme! Tato dáma totiž nemá
nejmenší právo zde v obci Vám, ani nikomu jinému rozkazovat, co máte
nebo nemáte dělat a už vůbec Vám sprostě nadávat! Měla by si nejprve
vyrovnat svoje závazky vůči obci a postarat se o svoji nemovitost, která se
již ani nemovitostí nazvat nedá a narušuje svým vzhledem dokonale obec.
Měla by se v první řadě starat o svůj práh u rodného domu, než dojde k
nějakému neštěstí a kritizovat život a obyvatele v Boskovicích, kde trvale
žije a je jistě houževnatou voličkou!

6. Jak to vypadá se žalobou na neplatnost smlouvy o užívání sokolovny TJ
Sokol Sudice I.?
Dne 1. 3. a 5. 4. 2012 proběhlo na Okresním soudě v Blansku soudní
jednání ohledně žaloby Obce Sudice proti TJ Sokol Sudice na neplatnost
Smlouvy o podmínkách užívání sokolovny TJ Sokol Sudice, která je v
majetku obce. Tato smlouva byla podepsána na posledním zastupitelstvu
několik málo dní před podzimními volbami 2010 bývalým starostou obce
(Miloš Kosička) a starostou TJ Sokol Sudice (Ing. Vítězslav Bárta).
Specifikovala přesné časové rozvrhy užívání sokolovny během týdne,
rezervovala pořádání akcí v termínu Sudické pouti ve prospěch TJ Sokol a
co je nepodstatnější, osvobozovala TJ Sokol Sudice od povinnosti podílet se
na jakýchkoliv provozních nákladech spojených s provozem sokolovny.
Jednoznačně tedy zvýhodňovala TJ Sokol Sudice před ostatními
organizacemi v obci a ostatními občany. Závěrečné stanovisko okresního
soudu bylo, že je smlouva neplatná a to ze dvou důvodů. Nebyla řádně
vyvěšena na úřední desce obce, jak v těchto případech stanovuje zákon o

obcích a nebyla podepsána dle platných stanov České obce sokolské
dvěma funkcionáři TJ Sokol Sudice (byl podepsán pouze starosta Ing. Bárta
a chyběl podpis jednatele). I přes absolutní neplatnost smlouvy z pohledu
prvoinstančního soudu, se TJ Sokol Sudice nesmyslně odvolala a rozsudek
je tedy nepravomocný.
Na doplnění bych k věci ještě uvedla, že obec v období mezi jednotlivými
soudními stáními nabídla starostovi TJ Sokol Sudice možnost písemné
mimosoudní dohody, ve které by byla nastavena taková pravidla užívání
Sokolovny, která by byla naprosto rovnocenná pro všechny občany a další
organizace naší obce. Na toto však nebylo ze strany TJ Sokol přistoupeno,
Bude se tedy pokračovat v dalším projednávání sporu před krajským
soudem v Brně. Soudní výlohy se v případě prohraného sporu pro TJ Sokol,
vyšplhají do značných finančních částek. TJ Sokol je ale zřejmě organizací s
dostatečným finančním zázemím a nebude tedy problém veškeré náklady
uhradit, případně se na ně jeho členská základna určitě ráda složí. I
tomuto obec chtěla navrženou smírčí dohodou předejít. Teď jen pevně
doufáme, že se naše známá trojice, která se svorně zúčastnila jednání na
soudě v Blansku, již konečně naučila slušným způsobům chování v soudní
síni a soudci nebudou muset opět psát do protokolu o jejich nevhodném
chovaní při soudním jednání a vyhrožovat tučnou pořádkovou pokutou
přímo na místě.
Starostka a zastupitelé za SOS

Požáry usedlostí č. 91, č. 54 a č. 56
Kromě válečných útrap postižena byla obec požáry. V r. 1916 o žních
zapálil blesk stavení
č. 91. V lednu 1917 vyhořelo z neznámé příčiny Kroužílkovo stavení č. 56.
Podobně vyhořelo z neznámé příčiny 17. září 1917 stavení č. 54.
Národní obrození

Jak si oddechl náš venkov, když se rozlétla radostná zpráva dne 28. října
1918, že náš národ osvobodil se z rakouského poddanství, že opět po
staletích nabyl své bývalé svobody. Mládež zničila plechové rakouské orly
s domů, v nichž se prodával tabák, a tak aspoň na nich vybita byla
nenávist k bývalému Rakousku.
Přehled událostí od 28. října 1918 do 31. prosince 1928
Po válce nastaly již radostnější chvíle v naší obci. Muži vraceli se ku svým
rodinám a s láskou ujali se opět svého zaměstnání. Všude byl pociťován
nedostatek materiálu. Nářadí bylo opotřebováno, nedostávalo se látek,
chyběla umělá hnojiva, dobytka bylo málo, aby pole mohla býti řádně
pohnojena. Během asi šesti let však uvedeno vše do obvyklých kolejí.
V prvních letech naší samostatnosti zavedla naše vláda tak zvané vázané
hospodářství, jak tomu bylo ve válce. Po válce zavedeno všeobecné, přímé,
tajné právo hlasovací při volbách do obecního, okresního a zemského
zastupitelstva i do národního shromáždění.

Obecní zastupitelstvo v roce 1919
zvoleni do zastupitelstva obecního:
Členové obecní rady:
-

Přikryl Josef čís. 21., (starosta až do r. 1922),

-

Augusta Frant., č. 96. náměstek starosty,

-

Fabián Špidla, čís. 6,

-

dále Josef Přichystal č. 81

-

a Šperka Tomáš č. 47 za radní.

Členové obecního zastupitelstva:
Kolář Frant. č. 53., Trnka Ludvík č. 87., Tomáš Špidlík č. 92., Josef Kolář č.
93.,

Kotrhonz Karel č. 4., Kotrhonz Tomáš č. 28., Špidlík Josef čís. 28., Kovář
Vincenc č. 29., Boháček František čís. 8. a Klapuš Josef č. 44, který byl
zvolen od r. 1922 až do r. 1923 za starostu za odstouplého starosty Jos.
Přikryla. (Josef Michek č. 99 býval náhradníkem).
V r. 1923 zvoleni do obecního zastupitelstva:
-

Boháček Tomáš, č. 5 za starostu,

-

Loubal Tomáš, čís. 3 za místostarostu,

-

Špidlík Tomáš, čís. 92.,

-

Přibyl František, čís. 26

-

Šperka Tomáš, č. 47 za radní.

Členové obecního zastupitelstva:
Šméral Jaroslav, čís. 37, později zaň byl jeho náhradník Staněk Frant., č.
10, Vítek Václav, č. 50, jehož později nahradil Špidla Fabián, č. 6., Kovář
Vincenc, č. 29, Augusta Frant. č. 96., Trnka Ludvík, čís. 87., Boháček
Fabián, č. 75., Špidlík Frant., č. 77., Přibyl Tomáš, č. 63., Bárta Frant., čís.
20., Klapuš Josef, čís. 44.

V r. 1927 zvoleni do obecního zastupitelstva:
-

Klapuš Josef, č. 44. za starostu,

-

Augusta Frant., č. 96 za místostarostu,

-

Přibyl Frant., č. 33.,

-

Loubal Tomáš, čís. 3

-

a Přibyl Tomáš, čís. 18 za radní.

Členové obecního zastupitelstva:
Boháček Tomáš, čís. 5., později zaň jeho náhradník Špidla Fabián, Přibyl
Frant., čís. 26., Dvořáček Josef, č. 32., Bárta Frant., čís. 20., Špidlík Tomáš,

č. 92., Kovář Vincenc, č. 29., Přibyl Frant., č. 103., Trnka Ludvík, č. 87.,
Šperka Karel, čís. 66., Cápal Josef, čís. 22.
Na místo odstouplého Přibyla Frant. č. 33., nastoupil jeho náhradník
Šmeral Josef, č. 25.
Louka Zápověď
Až do státního převratu užívalo obecní louku „Zápověď” 35 usedlíků na
první seč zdarma. Druhá seč prodávala se ve prospěch obce. V r. 1919
zrušena tato výsada a obec pronajímá ji na celý rok pachtýřům veřejnou
dražbou od roku 1920.
Dlouholeté pachty
Nová vláda vydala zákon, jímž se nařizuje, aby dlouholetým pachtýřům
byla dána pachtovaná půda na panských a církevních statcích za mírnou
náhradu do vlastnictví. Takové případy byly v Sudicích také a tak zdejší
pachtýři nabyli asi 28 měřic půdy od dvora "Pastvisko".
Parcelace velkostatku (dvůr „Pastvisko”)
Později vydán zákon, jímž se parcelovaly velkostatky. Také u zdejšího
dvoru „Pastvisko” provedena částečná parcelace a rozparcelovaná půda
přidělena opět za náhradu peněžitou drobným zemědělcům zdejším
okrouhle asi 230 měřic. Obec Sudice podala žádost v r. 1924 žádost o
příděl půdy na stavbu domků pro své občany. Její žádosti bylo vyhověno a
přiděleny pozemky p. č. 648 a 645 za obnos okrouhle 16.600 Kč.
Stavba domků čís. 102 – 115 a čís. 69
Po válce pociťován nedostatek bytů. A tu počalo se stavěti. V r. 1922
postavil si na Rybnisku domek Špidlík Antonín, domek očíslován číslem
102. A od té doby až do konce r. 1928 postaveny byly domku na bývalých
panských pozemcích p. č. 649 a 645 od čís. 103 až do
čís. 115, vyjma č. 113. V r. 1926 postavil rolník Kotrhonz Karel, čís. 4. na
svém poli za „Hliníky” domek čís. 69.
(Příště se dočtete např. o obecním sadu, odvodnění Rybniska, obecním zvonku,
obecní záložně v Sudicích, školním ovocnářství, …).

14. 3. 2012

Jáchym Koudelka

Sudice 99

17. 3. 2012

Nikol Krausová

Sudice 156

Rodičům srdečně blahopřejeme a našim novým občánkům přejeme život
plný lásky, zdraví, štěstí a spokojenosti.

Duben 2012
Paní Cápalová Jarmila

č.p.124

60 let

Paní Zouharová Marie

č.p.75

60 let

Pan Dlubal Jan

č.p.16

70 let

Paní Pléhová Milada

č.p.18

71 let

Paní Štětkářová Milada

č.p.88

75 let

Paní Dokoupilová Irena

č.p.69

80 let

Paní Špidlíková Marta

č.p.65

80 let

Paní Maršálková Miloslava

č.p.9

87 let

Paní Čermáková Jarmila

č.p.27

88 let

Pan Maixner Milan

č.p.120

70 let

Paní Kučírková Adéla

č.p.37

71 let

Pan Klapuš Josef

č.p.44

74 let

Pan Polák Jaroslav

č.p.153

74 let

Pan Kaderka Lubomír

č.p.104

78 let

Květen 2012

Pan Štětkář Bohuslav

č.p.88

83 let

Paní Svobodová Marie

č.p.75

84 let

Paní Šmeralová Vlasta

č.p.25

85 let

Pan Čech Josef

č.p.56

70 let

Paní Kovaříková Marie

č.p.110

75 let

Pan Špidlík Stanislav

č.p.125

72 let

Paní Kaderková Milada

č.p.104

74 let

Červen 2012

Červenec 2012

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

Bohaté občerstvení po všechny dny zajištěno - pivo, limo, dobroty z udírny
(maso, klobásy, makrely) aj.
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