…… a máme tu první zpravodaj v roce 2014.
Co nás letos v Sukoradech čeká, co nás nemine? Je tu opět volební rok – občané
dostanou příležitost určit směřování naší země a to při květnových volbách do
Evropského parlamentu, a podzimních do Senátu České republiky a navíc budeme mít
příležitost ovlivnit i dění v naší obci nejen tím, že půjdeme volit zastupitelstvo obce, ale
máme i příležitost kandidovat do obecního zastupitelstva. Zvažte tedy nejen svojí volební
účast, ale i Vaši kandidátku. Zkuste kandidovat a podílet se na řízení obce. Otevře se tak
cesta jak realizovat Vaše představy o rozvoji naší obce a získáte cenné zkušenosti
z fungování územní samosprávy a správy obce.
Z tradičních akcí od vepřových hodů přes oslavy MDŽ, Den dětí, sukoradský fotbalový
turnaj – letos v režii týmu Ydarokus, jízdu autoveteránů Novobydžovský čtverec atd. až
po podzimní Moravské chodníčky a Adventní zastavení.
Z akcí na zvelebování Sukorad provedeme opět obnovu dalších částí chodníku a budovy
OÚ. Dále začneme vést diskuzi o plánování využití prostoru dnešní letní hospody a hřiště
a v podstatě i celé centrální části obce, ve které obec vykupuje pozemky. Ideální využití
se zatím nabízí jako volnočasový prostor s multifunkčním sportovištěm a zázemím, ale
vše si vyžádá ještě důkladný rozbor. Plánujeme odhalení památníku naší rodačky
prvorepublikové herečky Věry Ferbasové.
Chceme se zapojit do meziobecní spolupráce s Mikroregionem Podchlumí a městem
Hořice v oblasti tříděných odpadů, sociálních služeb a volnočasových aktivit v rámci
evropských dotací na roky 2014-2020.
S přáním ať se nám zde spokojeně žije

-starosta-

INFORMACE OÚ

___

... aneb co se u nás na vsi děje

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Ve středu 19. února 2014 od 19 hodin se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce
Sukorady.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
8)

Správní území Mikroregionu Podchlumí
Rozpočtové opatření č. 3/2013
Informace ke koupi pozemků č. 72/5, 66/15, 66/10 a 66/7
Spisový a skartační řád obce Sukorady
Projednání dotace na zateplení budovy OÚ
Žádost o příspěvek na spolkovou činnost mysliveckého sdružení Lověna Dobrá
Voda
dTest – poradenství pro občany naší obce
Zpráva Policie ČR – obec Sukorady
Diskuze

POZVÁNKA NA VEPŘOVÉ HODY
Srdečně zveme všechny občany Sukorad na již
tradiční vepřové hody!
Přijďte v sobotu 8. března 2014 kolem poledne
do místní hospody ochutnat zabijačkový guláš,
ovárek, kroupy a ostatní delikatesy.

MDŽ

V neděli 9. března 2014 se bude v Sukoradech
konat oslava MDŽ.
Babičky - jste srdečně vítány, čeká Vás přání od dětí a možná
bude i překvapení!

Fotosoutěž
Nadšeným fotografům připomínáme naši fotosoutěž. Své fotografie s vánoční, zimní a
adventní tématikou můžete odevzdat v knihovně v zalepené obálce až do 21. března
2014. Maximální rozměr fotografie do formátu A4, nejvýše 5 ks fotografií.

Místní poplatky na rok 2014
Obecní úřad připomíná občanům, že nastal čas placení místních poplatků. Poplatky
prosím uhraďte na obecním úřadě do konce března 2014, pro chalupáře platí
prodloužený termín do 30.6.2014.
Rekapitulace poplatků:
Poplatek za psa 50,- Kč/rok
Poplatek za odpady 450,- Kč/rok na osobu s trvalým pobytem v obci
Sukorady/Kouty
a 450,- Kč/rok za rekreační objekt v obci Sukorady/Kouty

Sazba stočného (poplatek na kanalizaci) 160,- Kč/rok na osobu s trvalým pobytem
v obci Sukorady/Kouty a 160,- Kč/rok za rekreační objekt tamtéž
V případě nedodržení stanoveného termínu k úhradě může být poplatek navýšen až na
trojnásobek!

Přehled svozu textilu za měsíce říjen a prosinec

Akce minulé
Fotografie pořízená před konáním žákovské akademie k příležitosti výročí smrti
Mistra J. Husa v roce 1936

Pár vzpomínek na letošní, opět výborně zorganizovaný a vydařený hasičský
ples...

(Historie sukoradské školy, 9. pokračování)
Rok 1939
V tomto roce prožíval náš národ osudové chvíle svých dějin. Republika Československá zanikla. Náš
životní prostor stal se od 15. března 1939 součástí Velkoněmecké říše. Posláním tohoto zápisu není rozvádět
podrobněji celý historický přístup k této skutečnosti. Dalekosáhlé změny politické přinesly řadu opatření,
kterými vytčeny byly nové cesty na roli školské výchovy.
Velkou část dalších zápisů až do roku 1945, je potřeba brát s vědomím, že jsou ovlivněny tvrdými
podmínkami pramenícími z násilné okupace naší země. Okupační mocnost si vynutila absolutní poslušnost ve
všech sférách života společnosti. Uplatňované tresty si nic nezadaly se středověkými krutými metodami Nastala
temná historie, která zasáhla ty nejhlubší kořeny národního života včetně československé školy. V té době se
rozhodovalo o bytí či nebytí celého národa. Velkou chybou je, ba je smutné, že v inkriminované době se ve
vesnici nenašel nikdo, kdo by dění v naší vesnici v celém rozsahu, navzdory zákazům, věrohodně zaznamenal a
vykreslil.
V další části je využito pouze strohých zápisů ve školní kronice. Školní rok skončil 24. června 1939.
Nově bylo zapsáno šest školních dítek: Květoslava Broženská, Jaroslav Rubín, Jaromír Šťovíček, Jarmila
Šourková, Václav Řehák a Jiřina Doubková.
Rok 1940
V průběhu hlavních prázdnin 1940 byla provedena jazyková úprava, neboť podle nového úředního
výnosu byly školy povinny užívati na svém označení dvojjazyčné nápisy. Nejprve německý a potom český.
Stejně tak to bylo s razítky a tiskopisy. Staré otisky kulatých úředních razítek z doby minulé odstraněny
přetiskem černě šrafovaným. Stalo se tak i v knihách žákovské a učitelské knihovny a stejně tak i v učebnicích.
Začerněno bylo i označení státu Republika Československá. Z učebnic vytrženy obrázky presidenta. Školní rok
byl zahájen v pondělí 2. září. Do měšťanky v Hořicích začalo docházet 12 chlapců a 12 děvčat, 1 chlapec do
pomocné školy. Náboženství římsko katolické vyučováno 2 hodiny týdně, náboženství „ česko-moravské“ 2 hod
v měsíci a česko-bratrsko-evangelickému 1 hodinu měsíčně. Římských katolíků bylo 8, evangelíků 2,
českomoravských 4, bez vyznání 11. Dívčí ruční práce vyučovala Miloslava Purmová, náboženství římsko
katolické František Franc, náboženství českomoravské Josef Červenka z Velkého Vřešťova, a evangelické
Bedřich Henych z Hořic. Vánoční prázdniny začaly 21. prosince a potrvaly až do 19. ledna 1941. Jelikož letní
čas platil trvale i v zimě, byl začátek vyučování vzhledem k povinnému zatemnění oken, posunut na tři čtvrti na
devět. Vládním nařízením byly nově upraveny učební předměty. Občanská nauka přestala být vyučována a
zavedeno vyučování německého jazyka a to nejprve 3 hodiny týdně pro 3. až 5. ročník. Řídící učitel musel
absolvovat kurs německého jazyka v průběhu hlavních prázdnin.
Rok 1941
Ve výročí zřízení Protektorátu Čechy a Morava konala se 15. března školní slavnost, na které za
přítomnosti všech žáků přednesl řídící učitel proslov podle úředního znění. Po školní oslavě bylo prázdno.
Vyvěšeny byly říšské národní a protektorátní vlajky. Narozenin Vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera bylo
vzpomenuto dne 19. dubna oslavou, na které ke shromážděnému žactvu učinil proslov řídící učitel podle
úředního znění. Podle dalšího výnosu bylo od 1. února 1941 zastaveno půjčování knih z učitelské a žákovské
knihovny. Tyto knihy byly uzamčeny ve skříních a zapečetěny. Zaveden byl též povinný sběr starých a
odpadových hmot. Sbírán byl především starý papír, hadry, železo i ostatní kovy, kosti, a podobně. Nařízen byl i
sběr léčivých bylin.
Okresní školní výbor v Hořicích schválil v tomto roce propůjčení jedné místnosti v přízemí školní
budovy místní Kampeličce na dobu 10 let. O hlavních prázdninách nechala pak Kampelička vymalovat učebnu,
opravit malby na chodbě a na schodišti.
Výnosem okresní školní rady v Hořicích byla na místní škole ustavena nová školní rada v tomto složení:
Václav Šmíd předseda, Josef Čurda místopředseda, Václav Rubín a František Turnovský členové.
Novým usnesením bylo rozšířeno vyučování němčiny na všechny ročníky a sice: 1.a 2. ročník 3 hodiny
týdně, ostatní 7 hodin týdně.
Vánoční prázdniny začaly 19. prosince. Jako v roce minulém tak i letos dostavila se krutá a dlouhá zima,
která napáchala velké škody jak v přírodě, tak i na různých zásobách. Vánoční prázdniny byly prodlouženy na
neurčito, a to z důvodů nedostatku uhlí a jeho šetření. V době těchto prázdnin shromažďovalo se žactvo jednou

týdně vždy v úterý dopoledne, k převzetí dalších domácích úkolů. Normální vyučování bylo pak zahájeno až 4.
března 1942.
Rok 1942
Třetí výročí zřízení Protektorátu bylo vzpomenuto 14. března 1942 v oslavné hodině. Žactvo
shromáždilo se v učebně důstojně vyzdobené. Řídící učitel v proslovu zdůraznil význam protektorátního zřízení
v rámci Velkoněmecké Říše po stránce hospodářské a nutnost spolupráce českého národa na výstavbě nové
Evropy. 2. dubna 1942 konala se oslava narozenin Vůdce Velkoněmecké Říše Adolfa Hitlera. Zdůrazněn byl
význam jeho osobnosti jako tvůrce Velkoněmecké Říše a nové Evropy a vysloven dík za ušetření naší domoviny
před hrůzami války. Znění projevu bylo předloženo okresnímu školnímu výboru v Hořicích.
Zastupující říšský protektor v Čechách a na Moravě a náčelník bezpečnostní policie a bezpečnostní
služby SS Obergruppenführer a generál policie Reinhard Heidrich podlehl 4. června 1942 vážnému zranění,
které utrpěl při vražedném útoku, jenž 27. května 1942 na něj byl spáchán. Odešel veliký muž a hrdina, který při
plnění svých povinností padl jako voják na frontě v boji za Velkoněmeckou Říši, za Novou Evropu a lepší svět.
Dne 19. června přednesl řídící učitel, po prvé vyučovací hodině k shromážděnému žactvu vážný apel
podle výnosu ministerstva školství, v němž mládeži byly zdůrazněny myšlenky, jež byly obsaženy v řeči pana
ministra školství Emanuela Moravce.
Po celý školní rok bylo pokračováno ve sběru odpadních hmot.
Nařízením ministerstva vnitra byl okresní úřad se sídlem v Hořicích s platností od 1. června 1942 zrušen
a připojen k obvodu okresního úřadu ve Dvoře Králové.
Dne 7. července bylo slavnostně vzpomenuto 70. narozenin pana státního presidenta JUDr. Emila Háchy
proslovem řídícího učitele ke shromážděnému žactvu podle výnosu ministerstva školství. Školní rok skončil
9.července, zápis žactva pro další školní rok se konal 10. a 11. července. Zapsáno bylo 7 nových žáků. Školní
rok byl zahájen 2. září 1942 s počtem 32 žáků. Řídící učitel měl 21 dní dovolenou na zotavenou. Ve zbývajícím
čase hlavních prázdnin pracoval ve žních u rolníka Petra Rozsevače v Bašnicích, a dále na vlastním včelíně
v Sukoradech. Vzhledem k tomu, že je jediným chovatelem včel ve zdejší obci, má chov včel na školní zahradě
zvýšený význam na zdejší ovocnářství, zahradnictví a zemědělství. Dále se řídící učitel zúčastnil kursu učitelstva
obecných škol, který se konal v Miletíně v sále hotelu „Radnice“ v době od 17. do 27. srpna 1942.
Z obvodu školní obce Sukorady navštěvuje hlavní školu chlapeckou 9 chlapců, 4 dívky a školu
pomocnou 2 dítky. Podle náboženství je římských katolíků 17, evangelík 1, náboženství českomoravské 5, bez
vyznání 9.
Rok 1943
K 54. narozeninám Vůdce dne 20. dubna 1943 vyslechlo veškeré žactvo se řídícím učitelem v době od
10 do 10.30 hod. slavnostní vysílání školského rozhlasu. Školní budova byla vyzdobena Říšským a
protektorátním praporem. Po skončení oslavy bylo prázdno. 17. dubna 1943 bylo vzpomenuto padesátých
narozenin pana ministra školství Emanuela Moravce. Česká mládež si toho dne uvědomila zvlášť srdečně, co
všecko pro ní vykonal jako předseda Kuratoria pro výchovu a mládež v Čechách a na Moravě.
Památka Zastupujícího říšského protektora SS-Obergruppenführera a generála policie Reinharda
Heidricha byla u příležitosti prvního výročí uctěna způsobem neobyčejně důstojným. Jádrem oslav byla
slavnostní tryzna na Pražském hradě dne 4. června 1943. Veškeré žactvo s řídícím učitelem vyslechlo v tento den
vysílání školského rozhlasu. V sobotu 5. června na velkém projevu v berlínském Sportovním paláci promluvil
Říšský ministr Goebels a Říšský ministr Speer. Jejich vývody byly svědectvím mohutné německé zbrojní síly a
neochvějné mravní síly německého národa. Řeč dr. Goebelse byla strhující výzvou k nejvyššímu vypětí sil,
plnění povinností svědomité práci pod heslem „Všechna síla patří vítězství“.
Dne 12. července v poslední hodině vyučovací byla uspořádána školní oslava k uctění 71. narozenin
pana státního presidenta dr. Emila Háchy. O významu jeho osobnosti, jež šťastně a bezpečně řídí osudy českého
národa v rámci Velkoněmecké v boji za Novou Evropu, promluvil ke školní mládeži správce školy.
Školní rok byl ukončen 15. července 1943.Školní mládež byla důrazně poučena o chování v době
hlavních prázdnin, byla vyzvána, aby pilně pracovala v době žní, aby pokračovala v pilném sběru léčivých bylin,
starých hmot a odpadků.
Školní rok zahájen 3. září s počtem 32 žáků. Do 1. třídy nastoupili 4 žáci.

Dne 2. prosince 1943 referoval řídící učitel Josef Čurda o zemědělské výrobě a vyživovací situaci
v protektorátu na shromážděních členů místních spolků Svazu zemědělství a lesnictví v obci Sukoradech a dne 5.
prosince v Kanicích. Dne 28. 12. 1943 byl Josef Čurda potvrzen místním důvěrníkem Sociální pomoci v obci
Sukoradech.
Rok 1944
O pololetních prázdninách počátkem února 1944 rozšířil se mezi žactvem ve značné míře plané
neštovice. Tato epidemie zasáhla i další školy včetně hořických. Mělo to nepříznivý vliv na docházku i
prospěch. Tento nepříznivý stav potrval až do poloviny března.
Páté výročí zřízení Protektorátu Čechy a Morava bylo oslaveno ve středu dopoledne dne 15. března
1944. K žactvu promluvil o významu tohoto dne řídící učitel Josef Čurda. Žactvo pal vyslechlo slavnostní
vysílání školského rozhlasu „Pod ochranou Říše“. V Těchto dnech byla školní budova vyzdobena prapory
v barvách říšských a protektorátních.
K 55. narozeninám Vůdce vyslechlo žactvo dne 20. dubna slavnostní vysílání školského rozhlasu. Po
skončení poslechu bylo na škole prázdno.
Podle nařízení Okresního úřadu ve Dvoře Králové, prováděla mládež všech škol v měsíci květnu i
v době vyučovací hubení chroustů, kteří se vyskytli v katastrofálním množství v ovocných sadech i listnatých
lesích. Prázdniny svatodušní začaly v pátek 26. května a trvaly do 30. května 1944 včetně.
Dne 12. července vyslechlo žactvo slavnostní vysílání školského rozhlasu k uctění 72. narozenin
presidenta JUDr. Emila Háchy a 13. července 1944 byl školní rok ukončen.
Nový školní rok byl zahájen v úterý 5. září 1944 s celkovým počtem 36 žáků. První třídu začalo
navštěvovat 6 dětí. S platností od počátku tohoto školního roku bylo zavedeno ve spojení s obecnou školou
v Bašnicích vyučování Němčiny ve dvou skupinách, podle věkového rozdělení. Nižší ročníky vyučoval Josef
Čurda, vyšší pak Libuše Karešová-Čeřovská z Hořic, narozená v roce 1920 v Horní Nové Vsi. Ve vyučování
náboženství nedošlo v posledních letech k žádným změnám, co se týče počtu a rozsahu výuky. Římsko-katolické
náboženství začala vyučovat Stanislava Kalvodová, narozená roku 1921 v Malči u Chotěboře.
Rok 1945
Počátek tohoto roku byl poznamenán silným společenským neklidem. Válečná fronta se od východu
nebezpečně blížila a ve městech byly vyhlašovány časté letecké poplachy. Vyučování bylo vážně narušováno,
neboť obyvatelstvo muselo odcházet do krytů. Měšťanská škola v Hořicích byla přeměněna na vojenský lazaret,
a žactvo bylo rozptýleno po zbývajících školách.
Vánoční prázdniny byly stanoveny na dny 21. prosince 1944 až 4. ledna 1945. Potom byla po dvakrát
prodlouženy do 22. ledna. Dalším výnosem bylo na dobu neurčitou vyučování zastaveno zcela. V té době byly
žactvu ukládány pouze úkoly pro domácí zaměstnání. Žáci docházeli do školní budovy - vytopené úřadovny
místní Kampeličky v pondělí a pátek. Učitelé jim pak podali krátký výklad učiva a uložili přiměřené písemné
práce pro domácí zaměstnání. Na dalším setkání se učivo zopakovalo, zkontrolovaly a opravily úkoly. Důvodem
pro toto opatření byl nedostatek uhlí. Uhlí určené pro otop školy bylo pak úředně poukázáno místnímu pekaři
Josefu Rychterovi, který pekl chléb pro celou vesnici.
Výnosem z 13. března 1945 bylo stanoveno zahájit vyučování 4. dubna 1945, pokud to bude možné bez
vytápění. Připouštělo se zkrácení vyučovací doby a zadávání domácích úkolů.
V průběhu jara byla do vesnice byla umístěna početná skupina utečenců ze Slezska, kteří prchali před
frontou. Přijížděli na povozech tažených zvířecími potahy a převáželi si nejnutnější životní potřeby, doprovázeny
vojáky Wehrmachtu. Další skupina Wehrmachtu dorazila do vesnice s anglickými válečnými zajatci, kteří byli
umístěni v opuštěném stavení číslo 4 u Stuchlíků. Toto vše se vážně dotklo kvality vyučování na všech
školách.. Celé neblahé období završeno 5. května 1945, kdy došlo ke všeobecnému povstání a 9. května 2.
světová válka po šesti letech skončila. Život se pak pomalu vracel do všedních kolejí. Mladá generace, která
v období války prodělávala školní vzdělávání, byla nenahraditelně ochuzena o získání mnohdy i těch
nejzákladnějších znalostí a všeobecného i kulturního rozhledu.

