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Vydává Obec Sukorady

Sdělení Obecního úřadu:
Poplatky na rok 2020:
Stočné (kanalizace)
- 300,-Kč/osobu (rekr.obj. )
Komunální odpad
- 650,-Kč/osobu (rekr.obj )
Za psa
- 50,-Kč/psa
Poplatky je nutné uhradit u trvale bydlících osob do 30. 3. 2021 a u rekreantů do
30. 6. 2021. Poplatky je možné zaslat na běžný účet obce vedený u Komerční
banky č. 26425541/0100 s variabilním symbolem čísla popisného.
Změna termínu svozu popelnic v roce 2021
Změna: svoz bude vždy v pátek SUDÝ týden!

SUKORAĎÁCI SÁZÍ STROMY
V krásných letošních podzimních dnech jsme sázeli stromy a okolo Sukorad.
Akce byla zaštítěna obecním úřadem, zúčastnili se jí obyvatelé a přátelé Sukorad,
neméně však především přátelé přírody. Hlavním cílem projektu byla a je výsadba
stromů, které pomohou rozšířit biodiverzitu v našem okolí a budou pozitivně
působit v naší krajině. Pro výsadbu jsme proto zvolili stromy a keře, které budou
prospěšné jak pro člověka, tak především pro živočichy. Vysadily se tak jabloně,
hrušně, švestky, ořech, dříny a aronie.
Velké díky patří všem zúčastněným, protože díky jejich pomoci se nám podařilo
vysadit téměř 50 stromů, které se staly základem pro budoucí aleje. Ty dnes
můžete potkat, pokud se půjdete projít směrem na Lískovice nebo k Šutráku. Nyní
je na nás všech, abychom o ně pečovali, a je v našem společném zájmu, aby
přežily a dělaly radost a potěšení i budoucím generacím.
Tímto však nekončíme. Příští rok chceme sázet dál. Pokud vlastníci pozemků
včetně ZD Bašnice svolí, rádi bychom vysázeli naši první Lipovou alej, která bude
konkurovat i té v Jičíně ☺. Pokud sázení stromů fandíte, budeme rádi, když také
přiložíte ruku k dílu. A bude to potřeba. O příštím sázení budeme včas informovat
rozhlasem a letáčky. Pokud máte na zahradě stromek, který vám překáží,
nepotřebné pletivo či kůly které lze použít pro výrobu ochrany stromu nebo se
chcete zeptat na informace k této akci, obraťte se na Pavla Šťovíčka ml., tel.:
732155600, mail: stov@seznam.cz nebo osobně.
Ještě jednou děkujeme za zápal pro věc a příští rok na podzim na viděnou.
Stromům zdar!¨
Pavel Šťovíček ml.
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NA ZÁVĚR NEOBVYKLÉHO ROKU 2020
Listopad vyčerpal svoji úlohu i poslání. Intimní náladu a smutnou
šeď listopadových dní nahradí barevnější a jásavější tvář adventu. Je to
čas, kdy bychom se měli alespoň na chvíli zklidnit a zamýšlet se nad
smysluplnosti naší činnosti a našeho jednání. Tak jako se nám
každoročně advent vrací, tak se znovu otevírají úvahy o jeho smyslu.
Pocit, že se blíží doba mimořádně sváteční, se asi zmocní většiny z nás.
Podle síly nějaké své vnitřní víry, se může každý svým způsobem cítit
buď povznesen nad všednost té většiny dní. K této části roku se pojí i
touha někoho podarovat, potěšit. Je to touha, která není nová, naopak
sahá dlouho do minulosti. Patří k tomu i dary a dobročinnost, které
posloužily již v minulosti k povznesení kvality společenského života.
Stejně jako dnes, tak i v minulosti oslovovala tato doba lidi
nevěřící i věřící. Ale v dnešní době má trochu jiný kvalitativní rozměr.
Vraťme se do doby, kdy lidé v naší vesnici žili ve skromnějších
materiálních podmínkách i v podmínkách menší všeobecné
vzdělanosti. Přesto obětavost a vztah k druhým byly i tehdy na dobré
úrovni, ale stejně jako dnes, tak ani tenkrát nebyli lidé, žádní andělé.
Jelikož v minulých číslech těchto zpravodajů se moje příspěvky
týkaly historie, nebude tomu jinak ani dnes. O darech a darováních se
zachovala řada zápisů, především od lískovicích farářů. Sluší se
předeslat, že lískovičtí faráři řadili sukoradské a koutenské farníky mezi
ty lepší a to jak při bohoslužebních tak i smutečních obřadech. Zmíníme
se ale i o těch záslužných počinech, kdy právě díky obětavosti a darů
došlo k uchování některých artefaktů, které dnes můžeme vidět a i
obdivovat.
Jedním z příkladů je socha Svatého Jana Nepomuckého na návsi
a sousoší Nejsvětější Trojice, stojící dnes u hřbitova. Tak sochu Jana
Nepomuckého nechal opravit svým nákladem Václav Karásek rolník
v čísle 27, později usedlost Aloise Duška, dnes místo, kde stojí bytovka.
Dalším příkladem je zmíněná Svatá Trojice. Její oprava a
znovuvysvěcení bylo tenkrát událostí. Dne 28. května 1893, na den
Nejsvětější Trojice Boží, posvětil farář Vincenc Erlebach toto opravené
sousoší, za velkého účastenství obyvatel a to i z okolí. Oprava
provedena nákladem obce a sbírkou. Dalšími sponzory lískovické
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farnosti byli manželé Kudrnovských z čísla 12, pozdějšího stavení
Šupíkových. I o nich se dochoval poměrně podrobný zápis. Roku 1882,
František Kudrnovský, domkář v Sukoradech číslo 12 a manželka jeho
Kateřina, sami vedli náklad v částce 190 zlatých , na postavení Svatého
kříže v Sukoradech, stojící na pravé straně, přicházíte-li od Bašnic.
Dříve stál na tom místě Svatý kříž dřevěný, který byl sešlý. Zmínění
manželé se ujali toho sešlého a postavili Svatý kříž nový. Až bude
třeba, snad se najde v Sukoradech opět dobrodinec, jenž by z lásky ke
Kristu Ježíši, nechal kříž opravit, řekl František Kudrnovský.
Znovuposvěcení tohoto kříže mělo velice slavnostní ráz. Odbýváno
bylo dne 3. Září 1882 v den Andělů strážných. Ve dvě hodiny
odpoledne přišlo procesí z farního kostela lískovického, důstojný pan
farář František Mann, titulární děkan, vyříkal u kříže předepsané
církevní motlitby, pokropil a okouřil jej. Následně pak prohlásil, že
pomníky stavěti jest věcí starobylou a chválil katolické smýšlení
občanů ze Sukorad. Dále manželé Kudrnovských věnovali padesát
zlatých na novou monstranci pro kostel lískovický. Též toho roku
darovaly dvě nábožné sousedky, Františka Kolářová ze Sukorad číslo
22 a Anna Bílá, též ze Sukorad číslo 2, vyšívané roušky na oltář sv.
Mikuláše a boční oltář sv. Anny. Toto jsou příklady skromnosti,
odříkání a hluboké víry tehdejších občanů.
Nesporně novým produktem dnešní doby je mnohdy přehnaná
třpytnost, hlučnost ve svém předvádění, ale menší upřímnost
v prožívání radosti. Snažme se proto dostat pod povrch lákavého
pozlátka, rozpoznávat to hodnotné od toho pouze oslňujícího, až
ohlupujícího. Uvědomujme si to. Umožní nám to přijímat tento čas
méně povrchně a ne jako lacinou společenskou záležitost.
V závěru adventu nás očekávají nejen nejkrásnější svátky roku,
ale vzápětí i vykročení do dnů dalšího roku, kdy umělé světlo začne být
pozvolna nahrazováno světlem pravým, prýštící ze zdrojů stojících
před námi, tam někde v nekonečnu.
Šťastné a pokojné prožití nastávajících svátečních chvil, pevné
zdraví a úspěšné vykročení vstříc dním roku 2021.
Vladimír Šťovíček
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Sdělení společnosti CETIN
Se společností CETIN se nám podařilo v posledních letech vyjednat zrychlení
pevné sítě v místní části obce. Všude tam, kde byla dříve pevná linka, je dnes
možné připojení k internetu rychlostí až 250 Mb/s.
VÝHODY pevné sítě:
•
•
•
•

možnost výběru z celé řady poskytovatelů internetu
stabilita připojení i za špatného počasí,
udržení rychlosti a kvality pro desítky připojených zařízení najednou,
internetová TV s možností zpětného zhlédnutí a nahrávání (= řešení
přechodu televizního vysílání na DVBT-2),
• sledování videí online bez sekání a v nejvyšší HD kvalitě,
• možnost změny poskytovatele internetu bez nutnosti měnit síť. (jako
např. u elektřiny – dráty stejné, dodavatel jiný).
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