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Vydává Obecní úřad Sukorady

Byla to zima překrásná!
Kolkolem všude božský klid ta příroda v kámen spoutána,
zněmělý všechen, všechen lid.
Ach zas je po všem! Pojednou
vejskly si větry, zvlhnul vzduch,
a po kraji dříve tichounkém
šílený víří jarní ruch.
Nevrle hledím oknem ven nechte mně led můj, nechte sníh vždyť nechápu více, nač ten rej,
k čemu ta vřava, spěch a smích!
Do větrů, dešťů šlehavých
obrací člověk smavou líc,
i vrána té bouři stříkavé
s jásáním křídly bije vstříc!
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Sdělení obecního úřadu:
Obecní úřad Sukorady upozorňuje
občany na povinnost předložit na
základě požadavku Obce s rozšířenou
působností (Hořice) revizi domácího
kotle na tuhá paliva od ledna 2017.
První revize je povinná do 31. 12. 2016.
Revize budou povinné jednou za dva
roky.
Novela zákona o ochraně ovzduší:
Leden 2017 - povinná revize kotle
Leden 2018 - Ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy
Září 2022 - povinnost prokázat, že kotel splňuje podmínky minimálně 3.
emisní třídy podle ČSN EN 303-5
Ve středu 16. listopadu od 19:00, se uskuteční Veřejné zasedání zastupitelstva
v obecním pohostinství.

Kalendář akci:
Sukoradské sejkory
Obecní úřad Sukorady srdečně zve všechny občany a
chalupáře na již tradiční SUKORADSKÉ SEJKORY.
Ochutnávka bude od 14:00 hod. v sobotu 12. listopadu
2016 v obecním pohostinství.

Na první adventní neděli, 27. listopadu, se uskuteční
v naší obci tradiční rozsvěcení vánočního stromku.
Začátek v 18:00 před Obecním úřadem. Občerstvení
zajištěno

V sobotu 9. prosince se uskuteční Výroční schůze SDH
Sukorady v místním pohostinství
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Akce v okolí:
Dne 26. listopadu se na náměstí Jiřího z Poděbrad v Hořicích, koná již 16.
ročník Adventních trhů s bohatým kulturním programem. V 17:00 proběhne
rozsvícení vánočního stromku.
17. prosince 2016 se koná divadelní představení v podání ochotnického spolku
Dobrovodští kohouti s názvem Charleyova teta. Začátek v 19.00 hodin
v kulturním domě v Dobré Vodě u Hořic. Vstupné 50 Kč. Děti do 15 let zdarma.
25. prosince 2016 se v Kulturním domě v Dobré Vodě koná Štěpánská zábava,
hraje kapela EFEKT (Karel Křížek). Začátek ve 20.00 hodin.

Mobilní svoz nebezpečného odpadu
Dne 3. prosince 2016 bude v naší obci proveden mobilní
svoz nebezpečného odpadu společností Marius
Pedersen. Stanoviště u Obecného úřadu mezi 10:0010:15 hod.

Vybírané nebezpečné odpady:












Oleje nebo tuky
Barvy, lepidla, pryskyřice
Rozpouštědla
Kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
Detergenty, odmašťovací prostředky
Staré léky
Pesticidy
Akumulátory (i plné)
Monočlánky
Ledničky, mrazničky
Televizory, zářivky, výbojky

Další odpady, které se vyberou
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 Pneumatiky (osobní automobil)
 Elektropřístroje – rádia, vysavače, pračky, sporáky, atd.
Kompletní elektropřístroje a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na
zpětný odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti

Úspěchy družstev ze Sukorad za rok 2016
Hasiči
V celkovém seriálu nočních soutěží se SDH
Sukorady umístil na celkovém osmém místě ze
čtyřiceti týmů.


13. 8. 2016 Roudný - 6. místo v PS 12



23. 7. 2016 FNC Tuř - 3. místo celkově
a 1. místo v PS 12



9. 7. 2016 FNC Raspenava - 7. místo



2. 7. 2016 FNC Krásná Ves - 5. místo



1. 7. 2016 FNC Vesec pod Kozákovem - 8. místo



18. 6. 2016 Memoriál Smrkovice - 1. místo



5. 6. 2016 Okresní soutěž Jičín - 6. místo z třinácti týmu



14. 5. 2016 Okrsková soutěž v Hořicích - 3. místo

Nohejbal


24.9. 2016 Nohejbalový turnaj Lukavec - 4. místo

27.8. 2016 Nohejbalový turnaj Stračov - 4. místo




25.6. 2016 Nohejbalový turnaj Lískovice - 5-8. místo



30.1. 2016 Nohejbalový turnaj Lázně Bělohrad - 5-8. místo
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Časopis dTest – nezávislé testování výrobků
Vážení čtenáři, do obecní knihovny nám pravidelně chodí časopis dTest. V
knihovně jsou také k zapůjčení všechna vydání tohoto časopisu z let 2014 a
2015.
Kronika obce
Pro případné zájemce o nedávnou historii naší obce, jsou v místní knihovně k
nahlédnutí kroniky od roku 2002 do roku 2013. A pro zájemce o hlubší minulost
naší obce, jsou na webu obce vystaveny kroniky od roku 1879.

Příběh Sukoradského JZD pokračování z minulého čísla…..
Rok 1964
V tomto roce vydalo Ministerstvo zemědělství nové Vzorové stanovy pro
JZD. Podle nich pak byly vypracovány Vlastní stanovy družstva, v podobě
doplňků vzorových. Některé části stanov byly závazné ze zákona neměnné.
Znění schválených doplňků:

V Jednotném zemědělském družstvu Sukorady, byly projednány Vlastní
stanovy JZD podle vyhlášky č. 169 ministerstva zemědělství, lesního a vodního
hospodářství, ze dne 4. srpna 1964, uveřejněné ve sbírce zákonů ČSSR číslo 71
z 1. září 1964
1.) V plném znění byly přijaty neměnné články stanov vzorových
2.) Z měnitelných článků byly některé převzaty beze změny, další byly
pak upřesněny a doplněny podle návrhu představenstva a usnesení členské
schůze JZD takto:
Článek 20. Odprodej naturálií: obilí do stropu 400 kg, brambory do stropu
200 kg.
Při dosažení výdělku 4.500 Kčs za rok bude odprodána plná dávka. Při
nižším výdělku bude příslušné toto množství kráceno. Odprodej se týká
družstevníků i brigádníků. K propočtu se vezme pouze základní odměna, bez
průběžných a výsledných prémií.
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Článek 21. Dotace nedělitelného fondu, musí činit nejméně 14 %
z dosaženého čistého zisku. Sociálnímu fondu přidělovat částku podle potřeby,
nejméně však 1% ze zisku. Rodině družstevníka po dobu jeho vojenského
cvičení poskytovat denně dvojnásobek denní hodinové odměny stanovené pro 1.
třídu. Družstevníkům, kteří nemají nárok na nemocenskou ze státních
prostředků, proplácet průměrnou denní mzdu dosaženou v minulém roce a to: do
5 let členství 60 %, nad 5 let členství 70 %, a v případě úrazu v zaměstnání + 20
%.
Dovolená: Za každých 1.000 Kčs základní odměny obdrží družstevník 1 den
dovolené. Za 1 den dovolené proplácet základní hodinovou odměnu pro 1. třídu.
Mladistvím proplácet minimálně 14 dnů dovolené. Podmínkou pro přiznání
dovolené v plné výši je správná docházka do práce a dodržování vlastních
stanov.
Příděl kulturnímu fondu provádět podle potřeby, nejméně však 1 %
z dosaženého zisku. Po dobu školení poskytovat družstevníkům dvojnásobek
základní hodinové odměny stanovené pro 1. třídu.
Článek 23. Počet pracovních dnů, které je každý člen povinen odpracovat.
Muži přes 65 let, ženy přes 60 let, ženy se dvěma a více dětmi do 16 let 100 dní.
Muži od 60 do 65 let, ženy od 55 do 60 let 140 dní, muži do 60 let a ženy do 55
let 180 dní.
Článek 27. Členskou schůzi svolávat podle potřeby, nejméně však jednou
za čtvrt roku.
Článek 28. Členská schůze volí představenstvo na dobu 2 let.
Článek 30. Předsedu volí členské schůze na dobu 2 let.
Článek 39. Rodina družstevníka může mít v osobním vlastnictví jednu
krávu, nebo dvě kozy, 1-2 prasata, 20 slepic, 5 hus nebo 10 kachen.
Při odchodu z družstva z vlastního rozhodnutí před koncem
hospodářského roku, nebo při vystoupení bez závažného důvodu, ztrácí
družstevník nárok na výnos ze společné záhumenky.
Tam kde je třetí a další pracující člen rodiny v družstvu, obdrží
jednorázově namísto záhumenky, 1. 500 Kčs ročně. Tento příspěvek je možno
z části vybrat v penězích a z části v zemědělských produktech. Maximálně 400
Kg pšenice a 200 Kg brambor.
Stanovy s doplňky schváleny na schůzi představenstva JZD 21. 10. 1964 a
členskou schůzí dne 17. prosince 1964.
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Komplexní rozbor hospodaření družstva za rok 1964
V tomto roce dosáhlo JZD Sukorady dobrých hospodářských výsledků
v celém komplexu ukazatelů. Tyto výsledky svědčí o další konsolidaci družstva.
Zkvalitňuje se půdní fond, základní stádo dobytka, mechanizační park i zavádění
nových technologií. U výměry pozemků a v početním stavu členské základny
nedošlo k žádným podstatným změnám. Mezi některými menšími hony, byly
rozorány cesty a tím vytvořeny vhodnější podmínky pro výkonnější
mechanizaci.
Letos došlo ke zkoncentrování celého chovu dobytka a zrušen chov slepic,
Uveden byl do provozu čtyřřadý kravín a proveden svod skotu z vesnice, Bylo
započato s výkrmem telat egalizovaným mlékem. Tržba ze živočišné výroby
byla nejvyšší v celé historii družstva.
Příprava pozemků a osev letos prováděný pouze traktory. Cukrovaka na
ploše 30 ha zaseta jednokličkovým obrušovaným semenem. Letos byl použit
širší sortiment chemických přípravků. Z herbicidů to byly Gesagard, Hungazin a
Agropýr. Plně se osvědčily. Postřik letos prováděn vlastním postřikovačem.
Prováděl Václav Eliáš Kouty. Brambory zasázeny z větší části sazečem a sklizeň
pomocí TEKU. Žňové práce prováděny všemi způsoby, od tradiční až po
třífázovou. Nejmenších ztrát dosaženo u přímé kombajnové sklizně. Problémy
se jevily u velkoobjemových materiálů, tj. sena a slámy. Chybí vhodné
velkoobjemové vozy.
Strojů bylo zakoupeno za 165.000 Kčs. Zatížení na 1 ha mechanizací činí
2.850 Kčs. V investiční výstavbě byla prováděna vnitřní úprava dvouřadého
kravína pro malý dobytek a koně. Zpevněno bylo polní výmlatiště a započata
stavba váhy. Hodnota budov a staveb dosáhla letos téměř tří miliónů korun, to je
zatížení na 1 ha 10. 600 Kčs. Každý ha je zatížen 2.000 Kčs investičního úvěru,
který je ovšem maximálně výhodný.
Představenstvo se sešlo 18x, členská chůze konána 6x a to podle potřeby.
Tento rok možno hodnotit jako úspěšný. Práce se dařila a počasí přálo. U
obilovin JZD Sukorady dosáhlo nejvyššího výnosu v okresu Jičín a třetího
nejvyššího výnosu v Kraji, Rovněž tržba u zeleniny zaznamenala dobrý
výsledek. Tak v roce 1962 utrženo za zeleninu 80.000 Kčs, v roce 1963 92.000
Kčs a v roce 1964 245.000 Kčs. Čistý zisk z 1 ha zeleniny činil 28.000 Kčs.
Pokračování příště…
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