Přeji dobrý den všem čtenářům. Po zimní odmlce je tu opět zpravodaj –

třikrát
sláva. Jaro buší na dveře a nám se opět nahromadilo pár informací, které je třeba
prohnat návsí. Toto číslo zahajuje rok 2011 a je tedy na místě shrnout, co nás v obci
letos čeká.
Určitě to bude dokončení akce „Vodovod“ – kolaudace je předpokládaná
v červnu letošního roku a tak pokud se někdo z Vás rozhoupal, že přípojku vody přeci
jen udělá, tak je nejvyšší čas začít. Stavoka prodlouží hlavní řád „Na ohradách“ ,
realizuje objednané přípojky, zpapírujeme vše potřebné a je hotovo.
Máme v úmyslu žádat o dotaci na pokračování oprav chodníků (5/2011) a na
stavbu areálu víceúčelového hřiště (9/2011). Ve vlastní režii (formou brigády) budou
pokračovat udržovací práce hřbitova – hlavně opravy obvodových zdí a stejnou formu
zvolíme u oprav odvodňovacích příkopů. Část oprav chodníků provedeme formou
dohody o provedení práce se zájemci ze Sukorad.
Chceme realizovat pozemkové úpravy po bývalé návsi v Sukoradech a redukci
rustikálních pozemků v Koutech formou prodeje a odkupů.
Z kulturních akcí jako novinky plánujeme ve spolupráci s muzeem Jičín a obcí
Bašnice toulání historií po okolí Sukorad a po prázdninách účast na akci „Mutěnické
(burčákové) chodníčky“.
Přeji Vám do letošního roku hodně sil, zdraví a
hlavně pohody v duši.
starosta

Informace OÚ

… aneb co se u nás na vsi děje

Obecní úřad Sukorady
na základě usnesení zastupitelstva U020311 z 2.3.2011
oznamuje záměr

na odprodej obecního materiálu
žulové dlažební kostky
cena byla stanovena na 1400 Kč/t, 300Kč/m2 nebo 4,- Kč/ks
Prodejem kostek byl za obec pověřen místostarosta pan J. Voňka tel. 731 996 074
zájemci z obce Sukorady se mohou hlásit do konce měsíce května 2011, pak bude
tento materiál nabídnut k prodeji ostatním zájemcům mimo obec.

V Sukoradech 6.3.2011
Ing. Petr Malý
starosta obce
___________________________________________________________________

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU SUKORADY
OÚ Sukorady oznamuje zahájení jednání o

VYPOŘÁDÁNÍ OBECNÍCH POZEMKŮ,
které jsou užívány občany obce. Jedná se o většinou pozemky přiléhající
k silnici č.II/326 (většinou pozemky patřící k chodníkům podél silnice). Vyzývám
občany, kteří mají zájem o odkup těchto pozemků, ať toto nahlásí písemně na
obecním úřadě do konce 4/2011.
Pokud občané neprojeví zájem o koupi pozemku a budou ho chtít i nadále
užívat, bude mezi obcí a občanem uzavřena nájemní smlouva upravující toto
užívání.
Informaci zda se jedná o pozemek ve Vašem užívání obdržíte na obecním úřadě
v úředních hodinách nebo je možné si mapu dotčených pozemků stáhnout na obecních
webových stránkách : www.sukorady.org.

Sukorady 6.3.2011
Ing. Petr Malý
starosta obce

Odpady
Na OÚ jsou k vyzvednutí oranžové pytle na nápojové
kartony (tzv. tetrapaky) – upozorňujeme, že jsou
určeny výhradně pro nápojové kartony, zaznamenali
jsme jejich používání na plastové lahve, což není
účelem. Pytle naplněné stlačenými kartony od mléka,
džusů, atp. můžete odevzdávat do žlutých kontejnerů na
plasty. Pytle či nádoby s plastovým odpadem
nenechávejte volně u kontejnerů, dbejte také na
správné třídění barevného skla!
Pro Vaši informaci: v Královéhradeckém kraji je rozmístěno 11 388 kontejnerů
na tříděný sběr. Do systému EKO-KOM se zapojilo téměř 90% obcí - to
znamená, že většina obyvatel třídila odpad. Každý v našem kraji vytřídil téměř
40 kg odpadu.
Sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším
statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných
údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit.
Sčítání je připraveno na březen 2011 – rozhodným
okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března 2011.
Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho
výsledků zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a
bytů v roce 2011, Český statistický úřad. Smluvním partnerem pro provedení
terénních prací při sčítání je Česká pošta, s. p.
Upozorňujeme, že odevzdání sčítacího formuláře je ze zákona povinné a musí
být provedeno do 14. dubna 2011. Za nedodání požadovaných a/nebo
pravdivých informací hrozí pokuta až 10.000,- Kč. Formuláře mohou být
vyplněny i na internetu, i tak ale budete potřebovat unikátní kód, který najdete
v pravém dolním rohu papírového formuláře. Pro účely vyplnění sčítacího
formuláře online je možno využít počítač na OÚ Sukorady.
PŘIPOMÍNÁME:
Brigádnické práce na rok 2011
Zájemci o provádění brigádnických prací v
roce 2011 se mohou stále ještě hlásit u
místostarosty J. Voňky, a to na telefonním
čísle 732 288 167 nebo v úřední hodiny na
obecním úřadě.

Nekuřácké večery
Od Nového roku je vždy první pátek v měsíci v místním
pohostinství
Kuřáci jsou v tyto večery samozřejmě
vítáni také, nicméně kouřit je možno pouze venku.

Obecně závazná vyhláška obce Sukorady
o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
Obecní zastupitelstvo obce Sukorady svým usnesením č. U020311 ze dne 2.3.2011
vydává v souladu s ustanovením § 10 písm. c) a d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „vyhláška“).
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška za účelem ochrany bezpečnosti, zdraví, majetku a veřejného pořádku stanoví
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.
Článek 2
Vymezení pojmů
(1) Veřejným prostranstvím jsou všechny ulice, chodníky, veřejná zeleň, a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů)
(2) Průvodcem psa se rozumí každý, kdo provází psa staršího 5 měsíců na veřejném prostranství
nebo jinak umožní psu staršímu 5 měsíců pohyb po veřejném prostranství.
(3) Chovatelem psa se rozumí ten, kdo psa vlastní, anebo je pověřen se o něj starat, a to i na
přechodnou dobu.
(4) Volným pohybem psa se rozumí pohyb psa staršího 5 měsíců na veřejném prostranství bez
vedení psa průvodcem na vodítku.
(5) Extravilán obce je prostor vně (po obvodu) zástavby obce.
Článek 3
Povinnosti průvodce psa
(1) Průvodce psa je povinen na veřejném prostranství vést psa na vodítku a současně zabezpečit
psa tak, aby pes neohrožoval okolí pokousáním, např. nasazením náhubku. Pokud je průvodce
osobou nezletilou, je povinen psa opatřit nasazeným náhubkem po celou dobu pohybu psa na
veřejném prostranství.
(2) Je zakázán volný pohyb psa na veřejném prostranství, s výjimkou extravilánu obce.
(3) Je zakázáno vodit psa či jinak umožnit psu přístup do prostor veřejně přístupných sportovišť,
pískovišť a pískovišť s mobiliářem v zeleni, mobiliářů v zeleni, do prostor venkovních hracích
ploch.
(4) Povinnosti uvedené v tomto článku vyhlášky se nevztahují na průvodce psů zvláštního určení
(zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o
Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o vojenské policii,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve
znění pozdějších předpisů).
(5) Znečistí-li pes veřejné prostranství, považuje se za původce znečištění ve smyslu obecně
závazných předpisů jeho chovatel.
Článek 4
Kontrola a sankce
(1) Kontrolu dodržování povinností stanovených touto vyhláškou provádějí zastupitelé obce
Sukorady.
(2) Obec má na základě smlouvy s provozovatelem útulku pro psy možnost umístit nalezeného
psa do tohoto zařízení.
(3) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno jako přestupek podle
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
nepůjde-li o trestný čin.
V Sukoradech 2.3.2011
starosta obce
ing. Malý Petr

Osh jičín

Jak pálit stařinu a klest, aby nehořelo
A už je to tady zase. Sluníčko a teplý vítr odstraní poslední stopy po sněhu a na
zahrádkách vidíme co nás čeká práce.
Začneme hrabat trávník a prořezávat stromky. A opět nastane otázka – kam s tím.
To nejjednodušší je – spálit.
Dovolte nám připomenout podmínky a povinnosti, za kterých se pálení může provádět.

1)Vypalování
2) Spalování

- plošné vypalování např. travního porostu nebo strniště
- zapálení např. shrabané trávy nebo roští na hromadě

Podle zákona č.133/1985 Sb. O POŽÁRNÍ OCHRANĚ ve znění pozdějších předpisů
nesmí fyzické osoby, právnické a podnikající fyzické osoby – to znamená nikdo –

VYPALOVAT POROST

Při spalování hořlavých látek (přírodního charakteru) na hromadách na volném prostranství
jsou povinny právnické osoby a podnikající fyzické osoby , se zřetelem na rozsah této činnosti,
stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.
Spalování hořlavých látek vč. Navržených opatření jsou dále povinny předem oznámit územně
příslušnému Hasičskému Záchrannému Sboru kraje.

Fyzické osoby (občané) jsou povinny při spalování hořlavých látek ve větším množství provést
opatření proti vzniku a šíření požáru a spalování předem oznámit územně příslušnému
Hasičskému Záchrannému Sboru kraje.
Hasičský Záchranný Sbor kraje má při ohlášení pálení pravomoc nařídit další podmínky pro
zajištění bezpečnosti při spalování, nebo spalování zakázat.
Za porušení těchto povinností může být právnické osobě nebo fyzické podnikající osobě uložena
pokuta až do výše 500 000,- Kč popř. až do výše 1 000 000,- Kč, pokud tyto osoby provozují
činnosti s vysokým požárním nebezpečím.
Fyzické osobě, která se dopustí porušení povinností, lze uložit pokutu do výše 25 000,- Kč.
Nahlášení pálení : telefon na HZS Královéhradeckého kraje
Operační středisko – stanice Jičín
950 510 300
Operační středisko – stanice Hořice
950 511 385
Operační středisko – stanice Nová Paka 950 511 383

Nařízení Královéhradeckého kraje č.3/2002 ze dne 9.10.2002
stanoví podmínky k zabezpečení a dodržování preventivních opatření požární ochrany v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru –to je – Období mimořádných klimatických podmínek,
– Období sklizně a skladování pícnin, obilovin a slámy
– Časový úsek od rozdělání otevřeného ohně v přírodě do jeho úplné likvidace

Nezapomínejte, při spalování látek přírodního charakteru na
hromadách
- musí provádět dozor osoba starší 18 let
oheň nesmí být ponechán bet dozoru, aby nedošlo k jeho rozšíření na okolí
- na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky (lopaty, voda, hasící přístroje)
- ohniště se může zřídit jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů
- po skončení pálení musí být oheň uhašen, popel bezpečně uložen nebo zasypán hlínou
- pálení je možno provádět jen za bezvětří
- kouř nesmí obtěžovat sousedy

-

Při rozdělávání ohňů v přírodě
- místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek
- oheň může rozdělat jen osoba starší 18 let
- oheň nesmí být ponechán bez dozoru, aby nedošlo k jeho rozšíření na okolí
- ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí a musí se zalít vodou (zasypat hlínou)
- oheň se nesmí rozdělávat v lese a do 50 m od kraje lesa, 100 m od stohů, dozrávajícího obilí,
strniště, sena a vysoké trávy.

Nezapomeňte, pálení čarodějnic je také pálení hořlavých látek (přírodního
charakteru) na hromadách na volném prostranství a podle toho proveďte
opatření...

Nejbližší akce
SDH Sukorady informuje, že

SBĚR ŽELEZNÉHO ODPADU
proběhne v neděli 17. dubna 2011.

Vozy pro VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
budou přistaveny na známých místech ve dnech
8. až 10. dubna 2011.
Do vozů nepatří: nebezpečný odpad,
pneumatiky, větve, železo, plasty, sklo, papír,
atp.

TRADIČNÍ SLET ČARODĚJNIC
Na konci dubna vyleštěte košťata a vytáhněte
slavnostní róby ze špejchárků,
v sobotu 30. dubna 2011 se

V 17 HODIN SEJDEME U HŘBITOVA.

Vzpomínka na letošní hasičský ples

MDŽ
V neděli 6. března 2011 sukoradské děti (včetně našich nejmladších) již
tradičně potěšily místní babičky recitací a písničkami, starosta rozdal květiny a
nechybělo ani něco dobrého do žaludku.

Nový seriál z minulosti naší obce ! Nazveme jej
ŠKOLA SUKORADY,
OD SVÉHO VZNIKU AŽ KE SVÉMU ZÁNIKU
Počínaje tímto číslem budete moci sledovat historii sukoradské
školy, tak jak nám ji zachovaly nejen kronikářké záznamy, ale i další
dokumenty z archivů, včetně záznamů v matrikách. Obrázek to
bude poněkud podrobný, rozložený do období téměř sta let. Naše
škola si tuto pozornost určitě zaslouží, neboť za svoje vzdělání jí
vděčily nejen generace našich rodičů a prarodičů, ale i velký počet
současníků jí může děkovat za své vzdělání. Budova i dnes dobře
slouží nám občanům Sukorad, i když v poněkud v jiném, ale rovněž
potřebném poslání.
Vladimír
Šťovíček

Úvod
Škola v Sukoradech vznikla, ve srovnání s některými sousedními
obcemi, poměrně dlouho. O hodně starší školu mají v Lískovicích,
Šaplavě, Petrovicích, Ohníšťanech nebo Milovicích. Později byla škola
postavena v Bašnicích a k jejímu postavení nedošlo v Bříšťanech. Na
první pohled je patrné, že tam kde bylo alespoň dočasně sídlo farnosti,
nebo alespoň filiální kostel, snahy o vzdělání obyčejných lidí nacházely
větší pochopení i podporu. Význačným mezníkem na tomto poli byly
nesporně Tereziánské a Josefinské reformy, které položily základy
systému, na kterém pozdější léta Osvícenství postupně zdokonalovala
způsoby boje proti negramotnosti, ale i všeobecné nevědomosti a
tmářství. Církev tím sice ztratila část moci a vlivu, ale duchovní na
vesnicích byli v podstatě jedinými vzdělanci a úroveň a páteř
vzdělanosti tvořili právě oni. V té době bylo málo vzdělaných lidí i
ve městech. Bylo málo právníků a lékařů ještě méně. Duchovní měli
velký a téměř neomezený vliv na školách. To začalo doznívat teprve na
začátku 20. století. V jakém duchu byla výuka presentována vykresluje
barvitě Šrámkův „Stříbrný vítr“, ale i další romány, odhalující
zkostnatělost a zpátečnictví, které mnohde jako býlí ve školách bujelo.

Historie sukoradské školy se bude bezprostředně dotýkat i náboženského
působení lískovické fary a je zde částečně vykreslen obrázek činnosti a
života ve farnosti.
Pedagogická úroveň v době založení sukoradské školy byla
poměrně na vysoké úrovni, soudě podle zásad prosazovaných při
výchově žáků a při výuce. Existovalo něco, jako kodex úspěšného
kantora, ze kterého namátkou možno citovat: „Učitel buď spravedlivým
stejně jak k bohatým a chudobným, schopným i méně schopným, ke
přátelům i nepřátelům. Spravedlnost učitelova nejjasněji se ukazuje
v odměnách a trestech jeho. Odměny jsou vnadidlo k dobrému, tresty
postrašné prostředky ode zlého. Tresty jsou léky pro žáky mravně
nemocné nebo neduživé. Kázeň zajisté neb trestání má se konati ne
proto, že někdo zhřešil, ale proto, aby nehřešil. Především zkoumej,
nejsi-li sám příčinou přestupku žákova. Každé kázání buď provedeno
stručně. Uznání buď pravidlem, pohanění výjimkou. Při trestu je třeba
přihlédnouti k věku, k pohlaví, k povaze, ke stupni vzdělání a ke
zdravotnímu stavu. Trest nesmí míti do sebe nic ponižujícího a děti
nesmí trestem klečeti a odprošovati. Dříve se žák potrestá soukromě,
pak veřejně. Šetři slovy, kde postačuje pohled; šetři důtkami, kde
postačuje výstraha; šetři trestem, pomáhá-li zahanbení. Tělesně nebudiž
nikdy trestáno. Žáci, kteří potřebují nejvíce bedlivého oka učitelova, sedí
nejblíže, jakož i žáci smyslů tupějších, jako krátkozrací a nedoslýchaví.“
Ale nyní již konkrétně k minulosti a počátkům sukoradské školy.
První písemná zpráva o škole začíná takto. Dítky ze Sukorad
navštěvovaly od nepamětných dob farní školu jednotřídní v Lískovicích.
Za dřívější doby bydlíval a učíval podučitel z Lískovic v dobách
zimních v Sukoradech v čísle 1, což občané nesli na vlastní útraty. Po
vyjití nových zákonů školních v roce 1869 bylo pomýšleno na výstavbu
vlastní školy v Sukoradech. Tento úmysl byl posílen skutečností, když se
Lískovice rozhodly pro výstavbu nové školy, na místě staré, zchátralé.
První žádosti o povolení výstavby školy v Sukoradech k zemské
školní radě v Praze nebylo vyhověno. Další žádost byla proto zaslána
příslušnému ministerstvu do Vídně. Teprve tato žádost byla vyslyšena. Na
jaře roku 1878 byl zakoupen stavební pozemek od pana Václava Bičiště
číslo 35. Cena byla dohodnuta na 490 zlatých. Celý náklad na školu
obnášel 5.500 zlatých. Okamžitě bylo započato se stavbou a ještě v témž
roce na podzim 1878 se započalo v nové škole vyučovati.

Nejvíce zásluh o novou školu v Sukoradech měli Pan Ludvík
Malovec jako císařsko-královský dvorní rada, pan Karel Jelínek, c.k.
okresní inspektor, pan Václav Dušek z Ostrova, člen c.k. okresní školní
rady, pan Beneš, správce na c.k. velkostatku Hořickém a pan Václav
Suchý, toho času starosta v Sukoradech.
Dne 17. listopadu 1878 byla nově vystavěná škola veledůstojným
Pánem Janem Vamberou, děkanem i farářem v Lískovicích, církevně
vysvěcena a k vyučování, která v ní dne 21. listopadu započalo, otevřena.
Přítomni byli mimo značného poštu obyvatelstva domácího i přespolního
též osobnosti, které se zasloužili o tuto školu, a to pan Karel Jelínek a pan
Václav Dušek z Ostrova, který vystoupil se slavnostním projevem. Poté
k přítomným občanům promluvil i lískovický děkan. Pan Václav Suchý,
starosta sukoradský, poděkoval všem, kdož se jakýmkoliv způsobem o
novou školu byli zasloužili. Poté, jak bylo v tehdejším veřejném životě
zvykem, byla provolávána sláva. A tak byla provolána sláva Jeho
Veličenstvu Císaři Pánu Františku Josefovi I, Pánu Ludvíku Malovcovi a
slavné c.k. okresní školní radě, panu Václavu Duškovi, panu Benešovi,
správci na velkostatku Hořickém a Veledůstojnému Pánu Janu Vamberovi,
děkanu i faráři v Lískovicích. Konečně vybídl též pan Václav Dušek
k provolání slávy za vystavění školy zasloužilému panu starostovi Václavu
Suchému a všem pánům sousedům sukoradským. Po slavnosti byla taneční
zábava v hostinci číslo 1. V předstihu lze dodati, že bez veškeré slávy a
děkování, v úplné tichosti, naše škola svoji kariéru skončila.
Ale vraťme se znovu na samý začátek. Za prvního skutečného učitele
na škole sukoradské byl ku své žádosti ze dne 12. listopadu 1878 v měsíci
prosinci t.r. slavnou c.k. školní radou v Hradci Králové jmenován a v lednu
1879 zemskou školní radou v Praze potvrzen pan Josef Jaroš, toho času
skutečný učitel v Kalu. Jmenovaný narodil se dne 22. června 1843 ve
Velkém Vřešťově, odbyl si dvouletý kurs učitelský na ústavě v Hradci
Králové. V letech 1870 až 1872 účinkoval co člen v řádech Milosrdných
bratří a Bratří škol křesťanských, a to v Praze, v Brně, ve Vídni a konečně
ve Veoeroiersu v Belgii. Po navrácení do vlasti roku 1874 stal se
podučitelem v Dolní Dobré Vodě. Poté byl v srpnu 1875 přeřazen do Kalu
jako samostatný učitel.
Jenom krátkou dobu, než byl definitivním učitelem jmenován Josef
Jaroš, zastával prozatímně místo učitelské na škole v Sukoradech pan Josef
Fetter, rozený v Lánech, dříve podučitel v Suché, který se po přistěhování

definitivního učitele k dalšímu vzdělání na učitelský ústav odebral do
Kutné Hory. Od započetí vyučování až do konce roku 1878 vydržovala jej
obec na své náklady. Nepominutelnou osobností ale i nadále zůstával farář,
který jako pastýř svých oveček dohlížel na věřící i nevěřící v obci.
Návštěva kostela byla určitou obecnou povinností. Ale škola a sociální
péče podléhaly dohledu duchovního, který představoval uznávaného
strážce mravnosti.

Přibližně asi takto vypadala škola se starou hospodou v 80tých létech
19. století. Dokumentace nebo nákresy podle kterých byly škola stavěna,
nebyly zatím nalezeny.

