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Vážení spoluobčané,

Počínaje tímto číslem Vám nabízíme ke sledování další seriál, který
se bude vztahovat k minulosti naší obce. Již název vám napoví, jaký bude
asi obsah. Dali jsme mu název: „JZD Sukorady od založení až po sloučení
v roce 1974.“ Tyto prvopočátky může dnes pamatovat málokdo. Spadají
totiž do let 50tých. Léta 60-tá osloví již více pamětníků a probudí to v nich
určitě celou řadu různých vzpomínek. Mladé generaci může sledování
seriálu svým způsobem něco napovědět, ale skutečná představa o této
době bude u ní hodně zkreslená a to především vlivem dnes obecně
šířených prezentací od lidí, kteří k zemědělství neměli žádný vztah. Do
úvodu je vloženo poměrně hodně věcí povšechných. Ovšem k vykreslení
co nejlepšího obrazu je to nutné, neboť jinak by pohled na tuto dobu byl
neúplný. Další díl bude již zcela konkrétní, vycházející z prostředí naší
obce.
Vladimír Šťovíček

Fotografická soutěž
Obecní knihovna Sukorady a kronikář obce chystají další
ročník Hledání ztraceného času, které se uskuteční
začátkem prosince. Před promítáním se uskuteční tradiční
výstava fotografií. Zájemci, kteří se chtějí pochlubit svými
„letními úlovky“, mohou donést standartní počet
fotografií každou středu do knihovny. Podělte se o své
fotografické úlovky!
Sukoradské sejkory

Obecní úřad zve všechny občany na již třetí ročník
SUKORADSKÝCH SEJKOR. Ochutnávka bude od
15:00 hod v sobotu dne 14. 11. 2015 v obecní
hospodě.
Svoz nebezpečného odpadu
Dne 21. listopadu bude v naší obci proveden
mobilní svoz nebezpečného odpadu společností Marius
Pedersen. Stanoviště u obecního úřadu mezi 10:00-10:15.
Vybírané nebezpečné odpady
 Oleje a 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
 Pneumatiky (osobní)
 Elektropřístroje – rádia, vysavače, pračky, sporáky, atd

Do úvodu. . . .
Již dávno před tím, než se začalo mluvit o kolektivizaci zemědělství,
tak zemědělské družstevnictví prodělalo pestrý vývoj. První družstva
vznikala již koncem předminulého století. Zemědělci si je zakládali jako
obranu prvovýrobců proti zpracovatelům, obchodníkům a různým
spekulantům, jako družstva výkupní, mlékárenská, cukrovarnická. Jiny
charakter měla družstva strojní nebo meliorační. Jednotná zemědělská
družstva, dále JZD, byla zakládána jako realizace záměru agrární politiky
nově vzniklé Československé republiky. Koncipována byla jako družstva
výrobní. Teprve později se začalo prosazovat i zpracovatelství a obchod.
Po skončení druhé světové války, se výroba potravin a soběstačnost
ve výrobě, jevily jako priorita. Zakládání JZD mělo v záměru přebudovat co
nejrychleji zemědělskou malovýrobu ve výrobu industrializovanou. Po
jejich založení se však výsledky nedostavily okamžitě. Ale v krátké době
pak sektor zemědělských družstev dokázal svoji životaschopnost.
Před zakládáním družstev byla velikostní struktura družstev velice
roztříštěná. Pro lepší vykreslení stavu je uvedena tabulka velikosti
zemědělských usedlostí i v okolních družstvech, za kterých potom v roce
1974 vznikl celek pod názvem JZD Rozkvět Bašnice.

Velikost

Počty usedlostí
Bašnice

Bříšťany

Milovice Petrovičky Sukorady
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7

9

5

0

5

do 2,- ha
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0

2

0

Ve všech vesnicích zakládání družstev naráželo na odpor a
nepochopení. Tento odpor byl pochopitelný, ale ne všem aktérům.
Uplatňované metody jsou dnes odsuzovány, a byly částí společnosti
odsuzovány i tehdy. Prováděný nátlak vytvářel následný protitlak a proces
kolektivizace se časově protahoval. Celý záměr stál ale v zájmu celého
politického systému. Zabývaly se jím stranické sjezdy KSČ i celá struktura
moci zákonodárné, výkonné i soudní. Celý soubor nazýván budovatelským
programem, rozděleným na časové etapy, nyní zpochybňované pětiletky.
Záměry byly jasné, ale metody bohužel nevybíravé a morální škody
nedozírné.
Po založení družstev bylo jejich převedení do funkční velkovýroby
zpočátku primitivní. Nešlo to udělat nějakým rázným předělem. Nebyly na
to prostředky, především materielní, jako jsou stroje, stavby, nebyly
zkušenosti s řízením. Takže velkovýroba započala s malovýrobními
prostředky. Jelikož pracovních sil byl tehdy dostatek, výroba nijak vážně
nestagnovala. Většina družstev začala pracovat jako družstva nižšího typu,
to je společně se provozovala pouze rostlinná výroba. Živočišná výroba
zůstala po vesnici, ale její řízení bylo již v režii družstva. Teprve po
zbudování potřebných kapacit, byl proveden svod dobytka a JZD začalo
hospodařit ve vyšším typu.
Kladem bylo, že při tvorbě plánu a jeho realizaci byly dávány určité
záruky a jistoty. Trval ale přídělový systém na stroje, umělá hnojiva,
pohonné hmoty, centrálně stanovovány objemy výroby a jejich struktura.
Zaručen byl odběr veškerých výrobků a stejně tak i ceny.
V Sukoradech se snahy o založení družstva vlekly velice dlouho.
Uvažováno o něm již na počátku 50tých let. Ovšem realizace bývá
většinou náročnější.
Ale o tom až v příštím pokračování…

