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Vážení občané sukoradští,
rok 2015 a první zpravodaj je tu. Věřím, že náš nový redaktor
zpravodaje - knihovník M.Rozum vnese čerstvý vítr do
našeho plátku. Během roku zde opět objevíte informace a
aktuality z dění v naší vesničce.
Hlavní událostí letošního roku bude 3. setkání místních
rodáků – po letech 2005, 2010 se tak opět budeme mít
možnost setkat s rodáky, kteří sice odešli z naší obce, ale
vzpomínají na ni rádi a rádi se do ní vracejí. Pozvěte všechny
o, kterých víte – termín je sobota 6.6.2015. Program bude
zveřejněn v květnu a určitě bude nač se těšit – vždyť program
a náplň si dělají sukoradští sami sobě.
- starosta -

Pozvánka na vepřové hody
Obecní úřad Sukorady srdečně zve
všechny občany a chalupáře ze
Sukorad na tradiční vepřové hody!
Přijďte v sobotu 21. února do
místního hostince okolo poledne
ochutnat zabíjačkový guláš, ovar,
kroupy a ostatní delikatesy.
MDŽ
Vážené a milé babičky,
při příležitosti Mezinárodního
dne žen, si Vás dovolujeme co
nejsrdečněji pozvat na společné
posezení do místního hostince v Sukoradech. Přijďte v neděli,
8. března 2015, čeká vás přání nejen od dětí.
Obrázky z Provence
Ve středu 11. března 2015
od 18.00 hod. nás cestovatel
a profesionální průvodce
Pavel Bičiště přenese
prostřednictvím cestopisné
besedy Obrázky z Provence
do slunné a teplé Jižní
Francie.

Fotografická soutěž:
Vážení spoluobčané, vzhledem
k blížícímu se Sjezdu rodáků a přátel
Sukorad, vyhlašuje Obecní knihovna
Sukorady další Fotografickou soutěž,
která je zaměřena na kulturní život
v naší obci. Ukažme našim rodákům,
jak se u nás žije.
Kronika obce
Pro zájemce o nedávnou historii
obce Sukorady jsou v knihovně
k nahlédnutí kroniky od roku 2002
do roku 2013. Nahlédnutí do
kronik na požádání. A pro
případné zájemce o hlubší
minulost naší obce, jsou na webu
obce k nahlédnutí kroniky od roku
1879.
Časopis dTest
Vážení čtenáři, od února nám do obecní knihovny, začal
chodit časopis dTest. V knihovně jsou také k zapůjčení
všechna vydání tohoto časopisu z minulého roku. V místní
knihovně je i možnost nahlédnutí recenzí výrobků z minulých
let na webu časopisu.

Úspěchy roku 2014 družstev ze Sukorad
Hasiči
Dobrá Voda – 4.místo
Okrsková soutěž v Jičíně – 9.místo
Tuř – 5.místo
Bílsko – 3.místo
Malá kopaná
Sukorady 9 -10. místo
Nohejbal
Lískovice
19.místo

–
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–

Šlikova Ves – 5.místo
Jičín – 5 – 8.místo
Petrovice – 6.místo
Hořice – 14.místo
Stračov Dva týmy - A 4.místo
- B 10. místo
Bříšťany – 3.místo
Veliš Dva týmy - A 3.místo
- B 11.místo
Lukavec Dva týmy - A 1.místo
- B 7.místo

Nový seriál z minulosti naší obce
Starostové Sukorad
Počínaje tímto číslem zahajujeme nový seriál
z minulosti naší obce. V novém seriálu se budeme věnovat
osobnostem starostů Sukorad. Každý z těchto starostů
zanechal svou stopu, svůj odkaz, v Sukoradech a my se nyní
vydáme po jejich stopách.
První jména starostů se podařilo zjistit od roku 1878,
kdy byl starostou obce Sukorady, osady Kanice a Kouty
Václav Suchý, z bývalého čísla pop. 4 a ve funkci byl do roku
1883.
V obecní kronice se toho mnoho nedočteme o
událostech, které se staly v tomto období. Je zde uváděno
pouze počasí, které ovlivňovalo úrodu v zemědělství, dále
jsou v uváděny ceny produktů a nemálo důležité bylo pro
kronikáře uvádět, který domek v tom roce vyhořel.
V roce 1884 byl do funkce starosty zvolen Václav
Vávra z čp. 18. Od roku 1886 do roku 1892 byl starostou
Sukorad Václav Bílý z čp. 25. Roku 1887 vyhořel domek
Josefa Macnara čp. 8. Ve funkci ho vystřídal Václav Kostka
z čp. 6, který byl ve funkci do roku 1904. V roce 1890 hořelo
na Ohradech čp. 32 a čp.46. V roce 1892 požár v čp. 56. Ro
1892 byl významný tím, že dne 6. července 1892 pálili
občané zaměstnání v cukrovaru v Bašnicích oheň na
památku Mistra Jan Husa, což vzbudilo velké pohoršení, jak

uvádí kronikář. V roce 1903 byl založen Hospodářsko čtenářský spolek Přemysl.
V roce 1904 až 1909 byl starostou Josef Bílý, hostinský
z čp. 62. V roce 1905 byl založen místní hřbitov. Roku 1914
byl starostou zvolen Alois Baudyš, hostinský z čp. 1. Alois
Baudyš byl starostou až do roku 1924. Dne 28. června 1914
byl v Sarajevu spáchán atentát na arcivévodu Františka
Ferdinanda d'Este. 28. července vypukla 1. světová válka. 7.
října 1922 byla schválena elektrifikace obce a roku 1923

bylo započato s pracemi.
Alois Dušek, zemědělec, nar. 7.5.1870, zemřel 13. 2. 1957
V roce 1924 byl zvolen do funkce starosty Alois Dušek,
z bývalého čísla popisného 27.

Ve funkci byl do roku 1928. Již v roce 1925 bylo
v pomýšleno na stavbu kanalizace v Sukoradech i Koutech.
Zpevněna byla místní komunikace na Ohradech. V roce
1926 byla opravena hasičská zbrojnice. V roce 1928 bylo

započato s výstavbou vodovodu na dolním konci obce.
Josef Zamouřil, zemědělec, nar. 29.3.1879, Sukorady č. 22
Od roku 1928 do roku 1932 byl starostou Josef
Zamouřil, rolník z čp. 22. V roce 1930 bylo založeno
vodohospodářské družstvo na zajištění meliorací. U hřbitova

byl postaven pomník padlých z 1. světové války. V tomto
roce byl také zřízen telefon z Dobré Vody do Sukorad a
umístěn byl v prodejně p. Rychtery.

Jan Šubrt, zemědělec nar. 30.1.1901, zemřel 24.6.1949
Roku 1932 byl starostou obce zvolen Jan Šubrt, rolník
z čp. 61. Ve funkci byl až do roku 1946, kdy přešel na
Okresní úřad do Hořic, jako zemědělský referent. V roce
1934 byla postavena západní zeď u hřbitova. V roce 1935
byla provedena oprava místní obecné školy. V tomto roce
bylo provedeno vyměření silnice ze Sukorad do Lískovic.
Od 1. října 1935 byly Hořice okresním městem - dříve
to byla Nová Paka. V letech 1939 až 1941 byla budována
místní kanalizace a dlážděná silnice. V roce 1946 byla u
hřbitova vysázena Lípa svobody.
Pokračování příště……

