Tak tu máme jaro! Konečně je tu opět období vůní, budování, toulek po okolí i
vzdálenějších krajích, čas zahrádek a políček a společných sousedských setkání.
V tomto zpravodaji se pokusíme o výhled dění v měsících dubnu a květnu, tak jak se
nám ho podařilo shromáždit. Je možné, že některé akce či důležitá data zůstali naším
redakčním týmem opomenuty, ale na co jsme nezapomněli to je slib na vydání
speciální edice článků o menší části naší obce – Koutech. Pan Šťovíček shromáždil
unikátní sbírku informací, fotografií a článků, které budeme opět formou příloh
připojovat ke Zpravodaji.
Ale nejen minulostí jest živ člověk, že? Obec netvoří starosta, úředníci či
zastupitelé, ti jsou jen dočasně pověřeni co nejefektivněji uvádět nápady, podněty a
návrhy občanů v souladu s platnou legislativou našeho státu do stádia realizace, ale
obyvatelé naší vesnice. A právě Vy máte představu, o které si občas popovídáte doma,
v práci nebo jen tak nad pivem v hospodě. Jak a co v Sukoradech zlepšit, co Vás tady
štve a co jste viděli že se povedlo někde jinde v okolí. Rád bych, aby se Vaše nápady
staly programem pro rozvoj obce, aby Vaše podněty na veřejných schůzích
zastupitelstva tvárnili obraz Sukorad. Ujišťuji Vás, že žádný nápad (ani anonymní)
nebude založen a pokud se jeho uskutečnitelnost prokáže momentálně nereálná (asi
hlavně kvůli financím) budeme hledat vhodnou formu a čas (formou dotací na
Mikroregionu, kraji i ministerských programů). Rád bych už v příštím čísle uvedl první
soupis a spustil diskuzi o Vašich nápadech.
Děkuji

starosta – Petr Malý
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Informace OÚ,

… aneb co se u nás na vsi děje

-

JE TU JARNÍ ÚKLID – žádáme všechny domácnosti, aby si v rámci možností uklidili
před svým prahem. Využijte možnosti svozů velkoobjemového a nebezpečného
odpadu. Je zde i předpoklad každoročního sběru železa našimi hasiči – termín bude
vyhlášen rozhlasem.

-

KOMUNÁLNÍ VELKOOBJEMOVÝ ODPAD bude odvážen z obvyklých míst ve dnech
17.4.-19.4.2009. Připomínáme, že do tohoto odpadu nepatří bioodpad, tříděný
odpad (sklo, papír), železo a hlavně ne nebezpečný odpad
NEBEZPEČNÝ ODPAD - zářivky, baterie, barvy, ropné látky, zbytky barev - svoz
bude dne 23.5.2009 – sobota – u budovy Obecního úřadu Sukorady.

-

-

Obecní úřad přijme
pracovnici pro vedení účetnictví a související administrativní práce :
Znalost podvojného účetnictví dle zákona č.563/91 Sb. v aktuálním znění
Vedení účetních knih
Sestavení účetní závěrky
Orientace v postupech účtování ÚSC
Uplatňování zákona č.253/04 Sb. o DPH v aktuálním znění
Dobrá znalost práce s PC – MS Office, Internet, účetní systém Gordic

Veřejné zasedání zastupitelstva se koná dne 22.4.2009 od
19,00hod na obecní úřadě – sál restaurace
Program :
1)
Informace o stavu podaných dotací, akce Bezpečnost silničního
provozu v Sukoradech a akce Vodovod.
2)
Zřízení oblastního útulku pro psy
3)
Svoz nebezpečného odpadu
4)
Výběr dodavatele vybavení pro zřízení CzechPointu.
5)
Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2008 a výsledku
účetního auditu zastupitelstvem obce.
6)
Schválení Rozpočtového opatření č.1 zastupitelstvem obce.
7)
Diskuze

-

1x za tři týdny probíhá v naší obci MASÁŽNÍ TERAPIE paní Šulcové. V úterý,středu
a čtvrtek si zájemci v patře na Obecní úřadě Sukorady mohou nechat rozvolnit svojí
tělesnou schránku. Objednávky předem v prodejně Jednoty u paní Soukupové.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontaktní údaje na Obecní úřad :

WEB : www.podchlumi/sukorady
Email :
sukorady@gmail.com
Telefon : 605 886 486 - starosta
Pokud má někdo z občanů zájem o zasílání tohoto zpravodaje na svoji emailovou adresu, tak stačí tento požadavek
zaslat na obecní email.
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Ave, milí Mágové, Mážky, čarodějové a
čarodějnice, gnómové, skřítkové, víly
elementární, démonické. Inteligence všech
věkových kategorií, pohlaví a barev!
Dovolujeme si Vás pozvat na den, který se zove
po Keltsku ,,Beltaine“ a u nás nocí ,,FilopoJakubskou.“ Lid profánní prostě tento večer
nazývá

„„ Č
ČA
AR
RO
OD
DĚ
ĚJJN
NIIC
CE
E „„
Je zapotřebí vytáhnout a zahřát košťata, oprášit
sváteční šat a natrénovat ten nejkrásnější a
nejsvůdnější úsměv (ten úsměv ani trénovat
nemusíte, vloni vám to šlo i bez cvičení.)
Místo odletu: Sukorady u hřbitova
Kdy: 31.4.- 1.5. 09
v 17.30 hod
Program: řádění do rozbřesku v doprovodu
hromů a blesků
Občerstvení: pití vína a piva, dokud kohout
nezazpívá (možná i déle)

Hořický divadelní apríl 2009
sobota 11. 4. 2009 14:30 hod. sál radnice
JAK BYLA ČERTŮM V PEKLE ZIMA — DS Klicpera Chlumec n. C.
úterý 14. 4. 2009 19:30 hod. sál radnice
OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA — DS J. K. Tyl Hořice
sobota 18. 4. 2009 14:30 hod. sál radnice
O ZAKLETÉ PRINCEZNĚ — Loutkářský soubor Martínek — Libáň
úterý 21. 4. 2009 19:30 hod. sál radnice
SEŠ NORMÁLNÍ — DS Temno — Týniště nad Orlicí
sobota 25. 4. 2009 14:30 hod. horní přísálí DK Koruna
POHÁDKA O SLUNCI — Loutkářský soubor Zvonek — Hořice
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8. března 2009
Setkání maminek a babiček při příležitosti MDŽ u kafíčka v sukoradské
hospodě. Děti všem přítomným předvedli co nacvičili a pak
se povídalo a povídalo a ….

Stalo se před . . . .

v letech končících devítkou

1909 V obecním zastupitelstvu rozhodnuto o postavení mostní váhy. Stavební práce zadány panu Doulovi ze
Suché a dodavatelem technologie se stal pan Sýkora z Nového Bydžova. Váha pak postavena na křižovatce
k Ohradám, v místě kde děti místní školky v roce 2000, zasadily lípu tisíciletí.
1919 7. března konána první oslava narozenin prezidenta T.G. Masaryka, kdy se dožil 69 let svého věku.
K mládeži promluvil učitel Stanislav Holman. Na závěr zapěna hymna Kde domov můj, Nad Tatrou sa blýská a
Hej Slované.
29. dubna v zastupitelstvu usneseno, aby se 1. máj jako národní svátek, oslavil výstřely z hmoždířů. Potřebný
prach zakoupila obec.
1929 Začátek tohoto roku poznamenán tuhými mrazy, kdy teploty dosahovaly –30°C. Mnoho stromů a zvěře
pomrzlo. Sněhu množství nevídané. Vlaky nejezdily a vyučování přerušeno. V únoru propukla silná chřipková
epidemie.
1939 Hned počátkem roku definitivně schválen záměr zbudovat obecní kanalizaci a vydláždit silnici.
Hlavním iniciátorem byl Josef Rychtera, pekař.
15. března projížděly obcí ozbrojené jednotky Wehrmachtu. Byly to převážně jednotky motorizované pěchoty.
Na konci vesnice byl uvolněn obecní pozemek na zřízení hřiště.
1949 Místní Osvětová beseda z iniciativy pana řídícího Václava Laciny, zakoupila promítací přístroj za 15
tisíc korun. Z toho 10 tisíc věnovala místní skupina Československého svazu mládeže.
V tomto roce zahynuly tragicky tři sukoradští občané. V červnu při motocyklové havárii bývalý starosta Jan
Šubrt, ve věku 48 let. Za měsíc na to, rovněž při motocyklové havárii Jaroslav Němeček, ve věku nedožitých 24
let a v září letec František Kvasnička, ve věku 22 let.
23. prosince zemřel Josef Rychtera, pekař
1959 S výstavbou nových rodinných domků započali František Draštík, Miroslav Voňka, Josef Klazar a
Miroslav Gabriel. U školy byla provedena přístavba sociálního zařízení a v objektech JZD dokončen dvouřadý
kravín.
1979 Hřiště za vsí zrušeno a přemístěno do míst, kde se nachází v současné době. Důvodem byla bezpečnost.
V květnu projížděl naší obcí mezinárodní cyklistický závod P+B+W.
Na konci roku měly Sukorady 250 stálých obyvatel.
1989 Letošní rok byl uspořádán v pořadí již třetí autobusový zájezd do Jugoslávie a do Národního divadla
v Praze. Po listopadových událostech, kdy se zhroutil režim, za velké všeobecné euforie, cinkání klíčů a svitu
svíček, byl zorganizován zájezd do Vídně. Zájezdy se uskutečnily vlastním autobusem JZD Rozkvět Bašnice.
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KOUTY …
…

kdysi zvané Malý Sukorad

Kouty byly již od počátku svého trvání osadou Sukorad. Neměly tudíž nikdy
v pravém slova smyslu rychtáře ani starosty. Měli pouze své zastupitele v obecním
zastupitelstvu Sukorad a mezi sebou si pak volili jakousi samosprávu. To bylo
v letech pozdějších, jak se dozvíme ze zápisů obecního zastupitelstva v Sukoradech.
Přesto mají Kouty svojí historii a především i svůj vlastní půvab, který nedokáže
třeba každý objevit a ocenit.
Kostelem, hřbitovem a školou spadaly stejně jako Sukorady pod Lískovice. Po
postavení školy v Sukoradech chodily děti do Sukorad.
Již posazení Koutů do krajiny jim může leckterá velká vesnice závidět. Kouty
nemají svoji historii tak starou, jako vesnice okolní. V době třicetileté války ještě
neexistovaly. Svůj vznik vzaly Kouty roku 1733 za urozeného a statečného vladyky
pana Šimona Jakuba Wurtha, toho času hejtmana panství Hořického, na půdě
vrchnostenské, patřící katastrem k obci Sukoradu. Pozemky, na kterých osada leží,
náležely ke dvoru Kanickému. Jak již výše zmíněno, nazývány byly Malým
Sukoradem. Tyto skutečnosti prozradily nejstarší známé dokumenty z ústředního
archivu Země České.
Osada vznikla tedy v podstatě dělením panské půdy mezi selský lid. Dříve zde prý
stával ovčín, kde chováno velké množství ovcí. V období kdy vznikaly Kouty, byly
zakládány v širším okolí další vesnice, jako Nové Smrkovice, Tereziny Dary, Nové
Ohníšťany, Chmelovice, Janatov, Řehoty, Opatov, Stará Skřeněř, Nová Skřeněř,
Obora.
Další zprávy o Koutech lze čerpat ze zápisů v pozemkových knihách. V uváděném
roce 1733 vzniklo v Koutech najednou prvních šest usedlostí. U všech těchto stavení
je v pozemkové knize zápis s následujícím úvodním zněním a sice „ Letha Panie 1733,
dne 4. Obris / to je zkratka latinského Octobris-říjen/, s jistým vědomím a
povolením milostivé vrchnosti vystavěl sobě, ten a ten, na místě panským v Koutech,
grunt neb chaloupku na svůj vlastní náklad a svýmu dědičnýmu vládnutí, též
potomkův jeho ……“. Nebo další, rovněž půvabné, trochu obměněné znění, „ Letha
Panie dne 4. Obris. S jistým vědomím a povolením milostivé vrchnosti vystavěl sobě
na místě panským v Kautech grunt neb chaloupku na svůj vlastní náklad do líbezné
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vůle vrchnosti, k svému dědičnému vládnutí, též potomků jeho a t. d. .. Roboty
podružný 2 dny tyhodně vybejvati.“
Podíváme-li se do starých pramenů, které se týkají 12. a 13. století, zjistíme, že
v místech dnešních Koutů, ale i Šaplavy a Lískovic, se rozkládala souvislá plocha
lesů. Při pohledu na příslušnou mapku si lze udělat představu o velikosti tohoto
lesního komplexu

V průběhu 18. století se tento obrázek podstatně změnil, jak to ukazuje mapka
další.

………………. v historii Koutů budeme pokračovat i v příštím čísle.

6

