Číslo 1 - 2019

Ročník XIV.

ZPRÁVY A INFORMACE
ZE

SUKORAD
Vydává Obec Sukorady
Obec Sukorady si Vás dovoluje informovat o množství odpadů z obalů, které
naše obec vytřídila v období 1. 10. - 31. 12. 2018 a předala k využití. V
následujícím přehledu také uvádíme výši odměny, kterou naše obec získala od
společnosti EKO - KOM, a . s.
Odměna celkem:

10 395,50 Kč

Odměna za zajištění zpětného odběru

1 040,00 Kč

(odměna za zajištění míst zpětného odběru, bonus za minimální dostupnost
sběrné sítě)
Odměna za zajištění využití odpadů z obalů (odměna za obsluhu míst
zpětného odběru, odměna za zajištění využití odpadů z obalů)
Papír

521 Kg

740,45 Kč

Plast

521 Kg

8 119,78 Kč

Sklo

382 Kg

408,43 Kč

Kovy

0 Kg

0,00 Kč

Nápojový karton

20 Kg

87,00 Kč

Celkem

2 422 Kg

9 355,66 Kč
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Vepřové hody

Obec Sukorady srdečně zve Všechny občany a
chalupáře ze Sukorad na naše tradiční vepřové
hody! Ty se konají v sobotu 23. února 2018 a to
na tradičním místě v Našem pohostinství. Přijďte
po poledni ochutnat zabíjačkový guláš, ovar,
kroupy a ostatní výborné delikatesy.
Pozvánka na MDŽ
Vážení a milí přátelé, při příležitosti Mezinárodního
dne žen, si dovolujeme Vás a vaše drahé protějšky co
nejsrdečněji pozvat na společné posezení do místního
hostince v Sukoradech. Přijďte v neděli 10. března
2019.

Poplatky na rok 2019
Obecní úřad připomíná občanům nutnost uhrazení místních
poplatků do konce března 2019, pro chalupáře platí
prodloužený termín do 30. 6. 2019. Poplatek za odpady 560,Kč/rok na osobu s trvalým pobytem v obci Sukorady a 560,Kč/rok za rekreační objekt v obci Sukorady. Sazba stočné
220,- Kč/rok na osobu s trvalým pobytem v obci Sukorady a
220,- Kč/rok za rekreační objekt v obci Sukorady. Poplatek
za psa je stanoven na 50,- Kč/rok
Zájezd
Obecní knihovna Sukorady připravuje zájezd na Veletrh vojenské techniky
IDET v Brně na výstavišti. Termín konec Května 2019. Případní zájemci se
hlaste u knihovníka
Akce v okolí:
19. února hraje v radničním sále v Hořicích Hradecká cimbálová muzika. Začátek
v 19:30 hod.
23. února se v Dobré Vodě u Hořic konají Vepřové Hody
2

23. února se koná v Koruně Ples Automotoklubu Hořice. Vstupné 100 Kč.
Dne 2. března 2019 se v Kulturním domě v Dobré Vodě uskuteční Dětský maškarní
ples. Vstup 30 Kč dospělí, děti zdarma

Vážení spoluobčané.
Počínaje tímto číslem Vám budeme na pokračování nabízet možnost nahlédnout do
života nejen našich rodičů a prarodičů, ale i generace ještě starší. Jelikož duchovní
život byl a je nedílnou součástí vývoje společnosti, nahlédneme pod zorným úhlem
současnosti do této oblasti. Nahlédneme na věci, které již zapadly pod tlakem
prchajícího času a lidského zapomínání. Snahou bude načrtnout zjednodušený
obrázek tehdejšího světa. Nebude zde použito žádných smyšlenek, ale pouze
porůznu nalezených různých písemných zdrojů, tak jak je život přinášel. Tento
seriál je nazván
SUKORADSKOU MINULOSTÍ MÉNĚ ZNÁMOU

Sukorady leden 2019 Vladimír Šťovíček, kronikář

Jsme zcela obyčejnou vesnicí, jakých jsou u nás stovky, viděno tak všeobecným
pohledem. Žádnou vesnici nenalezneme v naprosto stejném provedení. Pouze o
nějaké podobnosti lze pouze mluvit. Každá má svoje zvláštnosti a není tomu jinak i
u naší vesnice. Platí to o minulosti, stejně jako o současnosti. Pro porovnávání
současnosti máme dostatek dokonalých zdrojů, především obrazových. Za
hledáním zvláštností ve vzdálenější minulosti se musíme vydat k pramenům jiným.
Jsou to prameny, které mají charakter více slovní než obrazově popisný. Tyto
prameny se dotýkají vedle tradic i společenského a správního uspořádání a v
minulosti i života církevního, který se tehdy výrazně promítal do veškerého života
plošně. Jelikož naše vesnice v minulých několika stoletích kostel neměla, spadala
pod duchovní správu kostela velkopetrovického a později pod správu kostela
lískovického.

Tomu se budeme v následujících kapitolách věnovat podrobněji a obsáhneme v
něm období asi dvou set let. Události tak zvaného „velkého světa“ se našeho místa
dotýkaly pouze okrajově. Osobnost faráře na vesnici tvořila jakýsi střed a pilíř,
kulturního dění a kulturní úrovně. O ušlechtilých postavách farářů se dočítáme v
dílech A. Jiráska, J.Š . Baara, K. V. Raise a dalších. Naši místní faráři patřili mezi
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ty oddané, poctivé „pastýře“, kteří ctili křesťanské hodnoty tak, jak stanoví písmo
svaté, na rozdíl od vysokého kléru, který si je vykládal a upravoval podle svých
potřeb. Ti naši prostí faráři měli rovněž svoje lidské chyby, projevujících se v
některých úletech a také kritice svých nadřízených.
Ve stínu kostela sv. Mikuláše probíhal život občanský i náboženský v dobrých
mezilidských vztazích. Starobylý kostel sv. Mikuláše, jako skutečně obdivuhodný
pamětník svým způsobem vzbuzoval úctu. Vždyť byl místem, kde byly slaveny
křty a sňatky a probíhala poslední rozloučení. Jeho zdi vyslechly tisíce zpovědních
tajemství a tisíce vyslyšených i nevyslyšených modliteb.

Faráři spolu s učiteli bezprostředně ovlivňovali duchovní život nejen v místě
farnosti, ale i ve vesnicích přifařených. Těmi byly vedle Sukorad i Domoslavice a
Sylvárův Újezd. A byli to zejména faráři, kteří svojí upřímnou otevřeností
zanechali velké množství písemných záznamů v pamětních knihách, zachovaných
dopisech, záznamech o různých slavnostech, významných výročích osobností a
připravovaných kázání. Z nich se pak dozvídáme, o velice dobrém vztahu
sukoradských občanů k farnosti, což pak páni faráři projevovali ve své přízni k naší
obci. Tomu se budeme věnovat v dalších kapitolách. Historické prameny udávají,
že Lískovice měly ve své minulosti farářů patnáct. Naše, vyprávění se ale bude
týkat pouze těch, kteří po sobě zanechali nepominutelnou stopu, zejména tu
písemnou.

Tím se pak dostaneme do doby, kdy na vesnici začalo přibývat vzdělaných lidí,
jejichž pohled na osobu kněze nebyl již tak jednoznačný, neboť právě jejich
vzdělání je oddělilo od prostoduchosti běžných věřících. Farář se dostával do
složitější situace a jen někteří dokázali obstát, donuceni se smířit s nezadržitelným
pokrokem. I tato doba bude na příslušném místě vykreslena.

Pokračování v dalším čísle
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