Dobrý den váţení Sukoradští,
máme zde další číslo sukoradského zpravodaje, v jehoţ úvodníku se pokusím
udělat tečku za stavbou vodovodu v naší obci. Po více jak 6-ti letém úsilí se podařilo, a dnes uţ
snad mohu říci úspěšně, dokončit jednu z největších investic v Sukoradech. V období 10/2009 –
6/2011 byl vybudován hlavní vodovodní řád v celkové délce 3200 m s připojením na vodárenskou
soustavu Veolia – Královéhradecká provozní, a.s. v Koutech. Náklady dosáhly částky 16.998.360,Kč, z toho nám na výstavbu přispělo ze státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství ČR
11.054.000,- Kč a Královéhradecký kraj dotací 1.579.000,- Kč. Naše obec se podílela na výstavbě
zbývající částkou 4.365.360,-Kč. Administrace, vyhodnocování a sledování z hlediska dotačních
příspěvků a z hlediska hospodaření obce (hlavně hospodářský a finanční audit obce) bude probíhat
ještě do roku 2012.
K dnešnímu datu je připojeno 60 odběrných míst jednotlivých domácností, obec
resp. obecní Sbor dobrovolných hasičů má k dispozici síť 16 hydrantů pro případ poţáru a celá síť
je díky čerpací stanici – vodojemu mezi Kouty a Sukorady připravena k bezproblémovému
rozšíření v případě budování nových přípojek.
Majitelem vodovodních přípojek jsou jednotliví občané, majitelem hlavního
vodovodního řádu je obec (min. po dobu 10 let – z důvodu dotace) a provozovatelem je Veolia
resp. KHP HK.
Získali jsme tak důleţitou jistotu do budoucna – v Sukoradech nebude problém
s nedostatkem a kvalitou vody. Kvalitní voda z kohoutku je tu dnes dostupná všem, kteří projeví
zájem se připojit. Věřím, ţe budeme všichni s touto „investicí do budoucna“ spokojeni a ţe se
projeví zkvalitněním našeho ţití v Sukoradech.
ing. Petr Malý starosta

Informace OÚ

… aneb co se u nás na vsi děje

Odpady
Připomínáme občanům, že na OÚ jsou k vyzvednutí
oranžové pytle na nápojové kartony (tzv. tetrapaky) –
které 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.
Soutěž Čistá obec
V roce 2010 se již popáté konala soutěž Čistá obec, kterou každoročně
organizuje
společnost
EKO-KOM
ve
spolupráci
s
firmou
Asekol,
Královéhradeckým krajem a Centrem evropského projektování. V kategorii obcí
do pěti set obyvatel se na první příčce suverénně umístila obec Lípa nad Orlicí,
jejíž zástupci si navíc odnesli i ocenění pro absolutního vítěze soutěže. Obec
Lípa díky tomu získala za svou aktivitu při třídění odpadů celkovou odměnu ve
výši 130.000 korun!
Sukorady – ještě máme šanci!
Oprava hřbitova
Jistě jste si všimli, že na hřbitově probíhá oprava hřbitovní zdi.
Své místo již zde také našly dva nové stromy, a to vzpřímeně rostoucí
Dřezovec (Gleditsia, podle legendy pocházela Kristova koruna z trnitých větví
dřezovce) a převislý jilm. Tak doufejme, že se
stromům bude dobře dařit.
V případě déletrvajícího sucha tyto nově
zasazené stromy jistě uvítají pár konví vody.
Děkujeme!

Obecní úřad Sukorady

OZNÁMENÍ
Obecní úřad v Sukoradech oznamuje, že podle zákona č. 128/2000 Sb. je na
den
středa 15. června 2011 v 19.00 hod.
svoláno
veřejné plenární zasedání obecního zastupitelstva
místo konání – hřiště obce
Program:
1) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2010
2) Prodej a nájem obecních pozemků, které jsou v užívání občanů obce –
stanovení cen a podmínek prodeje a nájmu
3) Práce pro obec
4) Dotační tituly letošního roku
5) Diskuze
V Sukoradech 8.6.2011
Ing. Petr Malý starosta obce
________________________________________________________
________________________________________________________
PŘIPOMÍNÁME:
Poplatky na rok 2011
Připomínáme, že obecní poplatky na rok 2011, je nutno zaplatit do konce
června 2011.
Přerušení dodávky elektrické energie
společnost ČEZ naplánovala na 12.7.2011, od 7.30 do 12.00 hodin.
Pohyb psů na veřejném prostranství
Pro pohyb psů na veřejném prostranství v naší obci platí Obecně závazná
vyhláška ze dne 2.3.2011, jejímž účelem je ochrana bezpečnosti, zdraví,
majetku a veřejného pořádku. Psům není umožněn přístup mj. do prostor
veřejně přístupných sportovišť a do prostor venkovních hracích ploch. Některé
části naší obce, jako např. prostor hřiště, již byly vybaveny příslušnými
značkami. Rovněž volný pohyb psů na veřejném prostranství, s výjimkou
extravilánu obce, je zakázán. Obec má na základě smlouvy s provozovatelem
útulku pro psy možnost umístit nalezeného psa (= i psa bez doprovodu) do
tohoto zařízení.
Příspěvky do našeho zpravodaje
Uvítáme vaše příspěvky do zpravodaje, právě tak jako tipy na témata, která
byste chtěli ve zpravodaji nalézt.

Záměry obce v letošním roce
1) Pokud uspějeme se žádostí v rámci programu Podpory cyklodopravy
v návaznosti na Koncepci cyklodpravy KHK (75% dotace), chceme pořídit
odpočinkové místo s informační tabulí o naší obci v prostoru za obecním
úřadem. Současně by toto místo mohlo sloužit jako základ pro zvažované
sportovní hřiště.

2) Na základě schválené žádosti – Program obnovy venkova
Královéhradeckého kraje – naše obec obdrží 75% dotaci ve výši 44.400,Kč, která bude použita na pořízení drobného mobiliáře obce:
 obnova stálého dopravního značení obce
 pořízení přenosného dopravního značení
 výměna informační nástěnky obecního úřadu
 pořízení stojanu na kola
 pořízení informační nástěnky na hřbitov
 zřízení informačního místa v prostoru pro tříděný odpad
3) Dokončení oprav na hřbitově – vyzdění zadní hřbitovní zdi, lavička
v prostoru nově vysázených stromů, u vjezdu na hřbitov bude umístěn
kontejner na směsný odpad (účelem je likvidace neřízené hromady
odpadu za hřbitovní zdí). U vjezdu na hřbitov bude umístěna i nová
informační tabule a stojan na kola.

4) Bude zahájena obnova chodníků svépomocí, vyzýváme všechny
zdatné a ochotné pracanty, aby se přihlásili u místostarosty p. Voňky a
avizovali svůj zájem. Práce bude placená formou dohody o provedení
práce.
5) Po vyhlášení programu Obnova a rozvoj vesnic (3. výzva Podchlumí
o.s.) požádáme o dotaci na pokračování výměny chodníků (tentokrát
v prostoru před prodejnou Jednoty) – předpokládany termín podání
žádosti konec června až září 2011.
6) V rámci podzimní výzvy (přelom září/října) k programu Rozvoje
venkova pro obce do 500 obyvatel budeme žádat o dotaci na
dokončení obnovy chodníků obce.

Nejbližší akce
V sobotu 2.7.2011 Obec Sukorady pořádá na místním hřišti
fotbalový turnaj. Pokud nechcete přímo posílit sukoradský
tým, tak určitě přijďte fandit. Těšíme se na vás.

Ve středu 13.7.2011 se bude na hřišti od 17 hodin konat veřejné zasedání
k projednávanému územnímu plánu. Schvalovacímu řízení obecního
zastupitelstva bude přítomna pí. H. Vanická z Městského úřadu v Hořicích a
p.arch.Horváthová.

Akce minulé
Ani letos sukoradské čarodějnice nezklamaly a v sobotu 30. dubna 2011 se
předvedly v plné kráse, ba dokonce v ještě hojnějším počtu než v letech
předchozích. Děkujeme a těšíme se za rok na shledanou!

V sobotu 4. června 2011 uspořádali sukoradští hasiči na místním hřišti pro děti
dětský den.

Druhé pokračování historie sukoradské školy
Hned po otevření sukoradské školy darovala c.k. okresní školní rada v Hradci
Králové na ţákovskou knihovnu 10 zlatých. Za tuto částku byla počátkem školního
roku 1879-80 z knihkupectví pana Maixnera v Hořicích, zakoupeno padesát knih. Za
účelem získání dalších peněz na nákup knih, uspořádaly školní děti dne 1. února 1880
pěvecko deklamační zábavu. Zúčastnilo se velké mnoţství posluchačů, nejen
místních, ale i přespolních. Vystoupení mělo velký úspěch a škole se dostalo
pochvalného uznání. Na dobrovolném vstupném vybráno 12 zlatých 50 krejcarů.
K tomu obzvláště přispěli pan Václav Pavlíček, rolník a hostinský v Dolní Dobré
Vodě 2 zlatými 40 krejcary a pan Ludvík rolník z Bašnic 2 zlatými. Za sebrané
peníze bylo opět ze jmenovaného knihkupectví zakoupeno padesátčtyři kníţek. Obec
zakoupila ještě obrazy Jejího Veličenstva císaře Františka Josefa a císařovny Alţběty
v ceně tři zlaté, které potom škole darovala.
Důleţitými školními událostmi byly rovněţ různé oslavy významných výročí.
V tomto školním roce to byla na příklad slavnost stříbrné svatby „Jejich Veličenstva
císaře Františka Josefa a císařovny Alţběty.“ Dne 24. dubna 1879 byla školní budova
vnitřně i vně vkusně okrášlena a v předvečer slavnosti osvětlena. O slavnosti samé
šly dítky v průvodu hudby a skoro všech sukoradských občanů k velikým sluţbám
Boţím do Lískovic. V té době vedla do Lískovic obyčejná cesta, která neměla se
silnicí nic společného. Slouţila většinou pěším při cestách do kostela a dětem do
školy. Cesta nebyla tak přímá jako dnešní silnice. V té době nebyl v Sukoradech
hřbitov a ubíraly se po ní i pohřební průvody. Nazývána byla proto „Umrlčí cestou.“
Název je ještě dnes v povědomí starší sukoradské generace. Po návratu do školy
vysvětlil pan učitel Fetter ţákům význam slavnosti a vybídl přítomné k provolání
slávy Císařským manţelům. K závěru zapěna v doprovodu hudby národní hymna.
Odpoledne měly děti školní zábavu, při které byly na útraty obce pohoštěny pečivem.
Památný den byl oslavován nejen hudbou ale i střelbou.
V měsíci březnu 1880 byla provedena volba školního výboru. Do toho zvoleni
pánové Václav Bičiště z čísla 35, Josef Kulhánek z čísla 1 a Václav Stuchlík z čísla
40. Místním školdozorcem zvolen a okresní školní radou schválen Václav Bičiště.
Velkou událostí tohoto roku byla návštěva Jeho Apoštolského Veličenstva
císaře Františka Josefa v Hradci Králové Ten při projíţďce po Čechách ráčil dne 9.
června 1880 navštívit i Hradec Králové. Tam přijel o sedmé hodině ranní zvláštním
vlakem od Josefova. Slavnostního uvítání zúčastnili se téţ ţáci všech škol okresu
Králohradeckého. Ze školy Sukoradské jich vyjelo 25. Povozy pro ně dali bezplatně
pan Josef Kulhánek, pan Václav Bičiště, pan Václav Vávra z čísla 18 a paní Františka
Krejcarová. z čísla 22. Vyjelo se o jedné hodině v noci a o pěti hodinách stáli jiţ ţáci
na vykázaném místě v stromořadí u Hradce Králové. Byli téţ přítomni přehlídce
vojska na cvičišti a pak vjezdu Jeho Veličenstva do města. Potom se občerstvili
v hostinci a prohlédli si zajímavosti a památnosti Hradce Králové. O třetí hodině
odpolední nastoupena cesta k domovu. Na tehdejší dobu to byla pro účastníky
událost mimořádná.

Další událostí zasluhující pozornost byl odchod Veledůstojného P. Jana
Vambery titulárního děkana a faráře Lískovického a katechety škol v Lískovicích a
Sukoradech, na stálý odpočinek do Hořic. Dne 13. září 1880 nastoupil Veledůstojný
Pán po odslouţení ranní mše svaté v průvodu pana administrátora farního Františka
Tejkla, předních osobností přifařených obcí a ţáků školy farní i Sukoradské, cestu
k Hořicům, kde se rozhodl trávit další část svého ţivota. Vyprovázen byl při hlaholu
zvonů aţ na Královskou, dnes známější název Vyţelec. Zde ţákům učinil poslední
napomenutí, všem občanům udělil poţehnání a nasedl do povozu. P. Jan Vambera
byl po 22 roků farářem v Lískovicích. Byl zvláštním příznivcem obce Sukoradské a
přičiňoval se horlivě o zřízení školy v Sukoradech a o odškolení od Lískovic. Zemřel
6. ledna ve věku 81 let a je pochován na Gothardě.
Dne 17. března 1881 přistěhoval se do Lískovic důstojný P. František Mann,
osobní děkan a bývalý farář ve Studenci. Ten se stal i novým duchovním pastýřem na
škole. I v tomto roce se slavilo. Tentokrát to byla oslava, uvedeno s plnou příslušnou
titulaturou, sňatku Jejich Císařské Výsosti korunního Prince Rudolfa a korunní
Princezny Stefanie dne 10. května 1881. Dne 9. května byli ţáci u svaté zpovědi a
dne 10. května na slavných sluţbách Boţích a zároveň i u svatého přijímání ve farním
kostele v Lískovicích, kamţ je provázela i místní školní rada. Po navrácení byly na
dvoře školní zasazeny tři památné stromky, dětem vysvětlen význam slavnosti a na
závěr zapěna národní hymna..
Na jaře roku 1881 nechala místní školní rada svázat 189 knih ţákovské
knihovny u knihaře Grolla v Nechanicích . Od svazku se platilo 8 krejcarů. Na
podzim téhoţ roku zakoupilo se za částku 10 zlatých, které byly získány
z divadelního dětského představení konaného dne 18. dubna, 44 kusů knih.
V roce 1882 byly u školy postaveny dřevníky, na dvoře zbudována tělocvična
a provedeno oplocení dvora a zahrady. V roce 1883 zvoleno nové školní
zastupitelstvo, ve sloţení panové Josef Kulhánek, František Šafránek číslo 16 a Jan
Rychtera číslo 3. Za školního dohlíţitele losováním zvolen Jan Rychtera.
V roce 1885 dochází opět k výměně lískovického faráře. Dne 31. srpna odešel
na odpočinek důstojný p. farář František Mann. Ubíral se na nádraţí do Ohníšťan.
Ţáci obou škol a mnoho kolaturníků, vyprovodili jej kus cesty za Lískovice. Stěhoval
se do Bratronic, biskupství Budějovické, okresní hejtmanství blatenské. O záleţitosti
veřejné se nezajímal a ţil pouze pro své kněţské povolání, které dělil mezi sluţby
občanstvu a sluţby školám.
V tomto roce dne 30. května zemřela po dlouhé těţké nemoci manţelka
Sukoradského učitele a správce školy Josefa Jaroše, Filumena. Zanechala po sobě tři
nedospělé děti. Tato událost poznamenala pak kantora Josefa Jaroše v dalších letech.
Pohřeb velmi četně navštívený se konal 1. června na hřbitov Lískovický.
O prázdninách roku 1885 byla školní třída zmenšena zděnou příčkou a získaná
malá místnost dána k dispozici správci školy. V té době byla škola stále budovou
přízemní. Školní třída byla změněna proto, jelikoţ ta původní byla příliš velká a

vlhká a v zimě nedala se ani řádně vytopiti. Podlaha a podstavce lavic hnily velice
rychle. V nově upravené třídě poloţena podlaha a učiněn vzdušník. Lavice byly dříve
dlouhé a stály dvěma řady. Z kaţdé lavice udělány pak dvě a postaveny ve třech
řadách. Oprava lavic stála dvacet zlatých a celá úprava celkem dvě stě zlatých. Tento
náklad nesla obecní pokladna. V těchto letech navštěvovalo školu kolem 90 dětí.
Dne 2. května 1886 byla provedena volba nové školní rady. Zvoleni byli
pánové: Jan Kňourek číslo 7, Alois Zamouřil číslo 20 a Václav Doleţal z Koutů
číslo 5. Za místního školdozorce navrţen a okresní školní radě ke schválení předloţen
Jan Kňourek.
Dne 23. října 1888 přistěhoval se pak do Lískovic nový farář Václav Saal,
dosavadní katecheta v Ústí nad Orlicí, rodák z nedalekých Vojic a tím nový katecheta
pro školu sukoradskou.
Ctěná obec Sukoradská nechala na jaře roku 1888 dvě stě svazků ţákovské
knihovny u knihaře Bičiště v Hořicích svázati, nebo převázati. Náklad obnášel 19
zlatých. Okresní školní rada vyslovila za to v úředním listě obecní radě v Sukoradech
vřelé díky.
Rok 1889 byl pro školu Sukoradskou velmi neblahý. Dosavadní správce Josef
Jaroš byv obviněn z nepřípustného jednání, byl ze svého místa odvolán. V měsíci
říjnu tohoto roku se rozkřiklo, ţe jmenovaný činil nemravné útoky na dívky školní a
takovéto řeči se snadno a rychle šíří.
Obyvatelé obce Sukoradské všude
s rozhořčením událost tu vypravovali a ţe spíše zvětšovali neţ mírnili, lze se snadno
domnívati. Místní školní rada k nátlaku rodičů učinila oznámení okresní školní radě.
Následek toho bylo soudní řízení a zmíněné odvolání. V zastoupení dočasně vyučoval
v Sukoradech Josef Kulhánek z Hořic a po něm Václav Klepetko, učitel z Dolní
Dobré Vody. Oba do Sukorad denně docházeli.
Koncem listopadu bylo trestní vyšetřování proti panu Josefu Jarošovi skončeno
a neshledáno důkazů. Okresní školní rada nařídila prověřit úroveň znalostí ţactva na
škole sukoradské. Za tou příčinou navštívili školu členové okresní školní rady
pánové Alois Valenta, ředitel měšťanské školy v Hořicích a Josef Laušman, starosta
z Hněvčevsi. Pánové tito vyslovili se pochvalně o kázní školní a prospěchu ţactva .
V měsíci lednu vzala pak záleţitost p. Josefa Jaroše netušený obrat. Po jeho
lékařském vyšetření MUDr Eugenem Levitem, shledán duševně chorým a v únoru
1890 odeslán do léčebného ústavu v Praze.
Václav Klepetko, zatímní správce školy Sukoradské zde vyučoval od 29.
listopadu 1889. Zvolená školní rada v tomto roce měla následující sloţení: pánové
Josef Šimon číslo 39, František Šafránek číslo 16 a pan Josef Krejčí z Koutů číslo 2.
Jako náhradníci: pánové František Rychtera č. 65 a Václav Doleţal číslo 43. Za
místního školdozorce byl navrţen a slavné školní radě ku jmenování předloţen
František Šafránek.
V roce 1890 byl školní rok zahájen 1. září 1890. Jako obyčejně ţáci účastni
byli na slavných sluţbách Boţích v chrámu Páně v Lískovicích.

Od 1. ledna 1891 započalo na Sukoradské škole vyučování ţenským ručním
pracím. První industriální učitelkou ustavena byla manţelka správce školy paní
Marie Klepetková. Ta se narodila se v Horní Dobré Vodě 13. března 1873. Vzdělání
nabyla na obecné škole v Dolní Dobré Vodě. V tomto roce byly pro školu zakoupeny
učební pomůcky v hodnotě 16 zlatých. Školní rok byl ukončen jako obvykle, 15.
července 1891 slavnými sluţbami Boţími.
Odchodem pana Josefa Jaroše do výsluţby se uprázdnilo místo správce zdejší
školy. K vypsanému konkursu se přihlásilo šest ţadatelů. Místní školní rada
přihlíţela ke skutečné zásluze zájemců a navrhla na prvním místě zatímního správce
místní školy pana Václava Klepetku, na místě druhém pana Františka Kaisera,
učitele z Milovic, na místě třetím pana Jana Čapka, učitele z Plotiště. Slavná okresní
školní rada prosadila Jana Čapka. Obsazení místa tohoto vzbudilo podiv nejen mezi
obyvatelstvem Sukorad, ale i mezi učitelstvem, neboť nikdo si nepomyslel, ţe by při
obsazování tohoto místa pan Václav Klepetko mohl býti pominut. Přesto ţe byl
nejmladší, měl dle sdělení místní školní rady, nejlepší zásluhy po čas zastupování
tohoto místa, neboť výsledek jeho práce i osobní obětavost byly nezpochybnitelné.
Měl tudíţ kaţdý za to, ţe školní úřady dokáţí toto spravedlivě ocenit. Bohuţel ţádost
Václava Klepetky nebyla vyslyšena. Jaké zákulisní zájmy zvítězily, zůstalo otázkou.
Pan Václav Klepetko se tudíţ vrátil zklamán do Dolní Dobré Vody. Zápisem do
školní kroniky se kriticky ohradil proti rozhodnutí školní rady, které přijal jako
osobní křivdu.
Dnem 5. ledna 1892 nastoupil pan Jan Čapek sluţbu při zdejší škole. Hned v úvodu
jeho kronikářského zápisu stojí patolízalsky vepsáno, jako reakce na kritiku kterou
napsal Václav Klepetko na adresu Okresní školní rady: “Nesluší se kritizovati
rozhodnutí vyššího úřadu.“ Povahové vlastnosti nového správce školy lze
vypozorovat i ze znění a obsahu dalších jeho zápisů v kronice, zejména bezcitná
kritika nešťastného a osudem postiţeného kantora Josefa Jaroše. Zato svoji osobu
hodnotil asi dosti vysoko. Svědčí o tom jeho vpisy do knih školní knihovny jako
„Četl Jan Čapek,“ nebo „Četl a schválil Jan Čapek“, ačkoliv jej tím nikdo nepověřil.
Jeho prorakušáctví vyznívá velice upřímně a poklonkování Císařskému trůnu je
mnohdy aţ směšné. V úvodu třetího pokračování se sám představí.
Pokračování příště

