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ZPRÁVY A INFORMACE ZE

SUKORAD

Podzimní jitro
Ves v šeru spí, sám chodím po hrázi;
kol pole jen a pole bez hrází.
Jen žluté listí, oč zavadí nohy,
na obzoru jen černají se stohy.
Ach druhdy jaké vášní útoky
mi v srdce na témž místě hřměly!
Teď všady mír, sen hluchý, hluboký,
háj bezlistý je a luh osiřelý.
Na úděl svého žití klidně zřím.
To věru dost, ba víc než srdce žádá.
že mohu klidně patřit na podzim,
jak houstne mlha a jak listí padá.
Jaroslav Vrchlický, Jak táhla mračna, 1885
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Volby do Krajského zastupitelstva
Dne 7. a 8. října 2016 se konají volby do zastupitelstva
Královehradeckého kraje. Zájemci o členství ve volební komisi se
mohou obrátit na místostarostu obce p. Voňku.

Volby do Senátu PČR
- Vybírá se jeden kandidát
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Kandidát
Josef Táborský
Ivan Doležal
Věra Beranová
Jan Malý
Tomáš Czernin
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Vladimír Dryml
Jiří Fiala

Zájezd
Obecní úřad Sukorady Vás srdečně zve na již
tradiční pochod moravskými vinicemi, na
Znojemsku, pořádaný v sobotu 24. září 2016.
Závazné přihlášky můžete zasílat na emailovou
adresu obce sukorady@gmail.com, možnost
přihlásit se u místostarosty, nebo starosty,
osobně nebo na telefonním čísle: 731 161 142.
Vybíráme zálohu na dopravu ve výši 280,- Kč
Přeplatek
Účastníci zájezdu na Zemi živitelku. Při závěrečném vyúčtování bylo spočítáno,
že na každého účastníka vyšel přeplatek 111,- Kč. Přeplatek je možno
vyzvednout u p. účetní.
Akce v okolí
17. září 2016 se v Hořicích koná další ročník Slavností Hořických trubiček.
17. září se koná premiéra divadelního představení v podání ochotnického spolku
Dobrovodští kohouti. Začátek v 19.00 hodin v kulturním domě v Dobré Vodě u
Hořic. Vstupné 50 Kč. Děti do 15 let zdarma.
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Od pátku 16. do neděle 18. září se ve výstavním areálu Na Závisti v Hořicích
koná Tradiční chovatelská výstava.
Dne 1. října 2016 se v Holovousích koná tradiční akce Slavnosti holovouských
malináčů.
Sdělení SDH Sukorady
Srdečně Vás zveme na ukončení sezóny 2016
s příjemným posezením u grilované kýty a něco
k pití. Tímto bychom chtěli poděkovat
sponzorům, členům SDH za jejich práci a
sportovní výsledky v tomto roce. Posezení se
bude konat 17. září od 17:00 na hřišti.
Sdělení Obecního úřadu
OU Sukorady upozorňuje občany na možnost získat tzv. Kotlíkové dotace na
výměnu starých kotlů. Bližší informace na Obecním úřadě.
Pozdrav ze zájezdu na Zemi Živitelku do Českých Budějovic 27. srpna 2016
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Historie JZD Sukorady, pokračování z minulého dílu
V minulém čísle došlo k výpadku části tabulky a části textu, za což se Vám
omlouváme. Následuje doplněk.
Výměra celková
Eliáš Václav

výměra orná

7,06

7,27

Rychterová Růžena č. 17 7,16

6,20

Stuchlík Josef

7,97

7,81

Zamouřil Miloslav

8,76

8,30

Holý Josef

9,21

7,88

Šťovíček Vladimír

9,54

8,74

Draštík František Ml.

9,92

8,88

Rychtera Václav č. 3

10,20

9,58

Soukup Jaroslav

10,73

10,36

Funkcionáři JZD pro rok 1958:
Josef Stuchlík předseda, Vladimír Šťovíček ml. účetní, Václav Rychtera č. 3
zootechnik, Josef Holý agronom, Miloslav Zamouřil skladník. Další členové
představenstva: Josef Kubišta, Božena Dušková, Bohumil Matějovský, František
Draštík ml., Jaroslav Soukup. Revizní komise: Václav Eliáš předseda, Václav Deml č.
75, Václav Doležal, Václav Lacina.
Rok 1960
JZD postavilo v tomto roce další drůbežárnu na 500 kusů nosnic, v rozpočtových
nákladech 80.000 Kčs. Stavební materiál škvárovky, provedeno svépomocí. Dále
postavena silážní jáma a přístřeší u skladováku. V roce 1960 dodalo JZD 63 tisíc kusů
vajec.
Výkrm prasat v té době zaměřen na zkrmování brambor a šrotu. V tomto roce
krmné brambory byly pařeny v teplárně ve Dvoře Králové a zesilážovány.
Jelikož družstvo nemá kancelář, v tomto roce upravena místnost nad vodárnou u
dvouřadového kravína.
Prostředky z kulturního fondu byly mimo jiné použity na zorganizování
autobusového zájezdu do Hřenska.
Rok 1961
V JZD byla postavena nová porodna prasnic pro 22 kusů a další silážní jáma.
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Na Mezinárodní výstavě v Erfurtu obdrželo JZD Sukorady bronzovou medaili za
vystavený česnek Sukoradský.
V tomto roce byla dávána možnost družstevníkům, kteří nechtěli obdělávat
záhumenky soukromě, převést je do záhumenek společných. Prvními, kteří tak učinili
byli: Rychtera 66, Řeháková Anna, Klazarová Božena, Lodr František, Rubínová Anna
a Šourková Anna.
Jelikož při vstupu do JZD se sdružují i lesy, byl ustaven hospodářem nad lesy
František Turnovský.
Skáceny byly aleje starých jabloní U dvora, které překážely při mechanizovaných
pracích.
V tomto roce vstoupil dodatečně do JZD Josef Tomášek č. 84
Rok 1962
Při výroční schůzi JZD došlo ke změně funkcionářů. Předsedou zvolen Vladimír
Šťovíček ml., agronomem Josef Vorel, zootechnikem Václav Rychtera č. 3, skladníkem
Miloslav Zamouřil, účetním Vladimír Šťovíček st.
V JZD je podle výměry:
18 hospodářství
do 2 ha
25 hospodářství
do 5 ha
21 hospodářství
do 10 ha
2 hospodářství
nad 10 ha
a to s celkovou výměrou 256,44 ha
V katastru obce je:
279,72 ha
lesní půdy
289,16 ha
zemědělské půdy
257,55 ha
orné půdy
9,28 ha
zahrad
21,53 ha
luk
2,50 ha
vodních ploch
24,51 ha
ostatních ploch /silnice, cesty, hřbitov a dal./
Společenské organizace v obci: Komunistická strana Československa, Svaz
československo-sovětského přátelství, Československý červený kříž, Československý
svaz mládeže, Český svaz žen.
Rozšířena byla mechanizace. Nakoupen starší traktor Zetor Super 35,
pásový traktor DT-54. a kombinátor německé výroby. Započata byla výstavba
čtyřřadého kravína. V JZD se jeví nedostatek pracovních sil.
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Rok 1963
Průběh prací v tomto roce byl příznivý, především díky počasí i zlepšujícím se
podmínkám výrobním. Většina prací provedena včas a kvalitně. V tomto roce je
v družstvu sdruženo 62 zem. závodů. Mimo společné plochy je vyčleněno 66
záhumenek v celkové výměře 25 ha. Počet krav na záhumencích má klesající tendenci.
V roce 1960 jich bylo 60, v roce 1961 53, v roce 1962 42 a v roce 1963 36.
Družstevníci začínají více spoléhat na výdělek v družstvu, než na příjem ze záhumenky.
Záhumenkářům byly předepsány dodávkové úkoly v mléce. Tak v roce 1963 dodali
skoro 75 tisíc litrů mléka. V některých případech dodali někteří i kolem 3 tisíc litrů.
Rostlinná výroba, struktura pěstovaných plodin, odrůdová skladba
U pšenice ozimé odrůdy Kaštická osinatka, Hadmenslebener VIII a Pavlovická.
Kaštická prokazovala odolnost proti poléhání na rozdíl od dalších dvou jmenovaných.
Výnos u nich byl vyrovnaný a pohyboval se kolem 41 q. Ječmen jarní pěstován
Branišovický a Valtický. U ječmene nebylo letos dosaženo předpokládaných výnosů a
to pouhých 28 q. Stejného výnosu dosaženo u ovsa a u žita pouze 25 q. Hrách pěstován
na 7,5 ha. Brambory byly na ploše 20 ha s odrůdami Krasava, Blaník, Borka a Kardinál.
Ze zeleniny pěstována cibule, petržel, ředkvička, ředkev černá, salát, karotka, brukev,
okurky nakladačky a česnek. Na ploše 1 ha rovněž kmín.
Spotřeba umělých hnojiv na l ha představovala 90 kg čistých živin. U obilovin
bylo použito herbicidu Dikotex, u česneku a cibule Alisan, u hrachu Dynoseb.
Poprachový přípravek Gamacyd aplikován na kmínu proti molu kmínovému, u
ředkvičky a ředkve proti dřepčíkům, u vojtěšky proti květilce a u brambor proti
mandelince.
Krávy jsou soustředěny ve dvouřadém kravíně. Krmení prováděno pomocí
vozíků z krmných chodeb, hnůj odklízen oběžným škrabákem. Mladý skot je ale stále
po vesnici a to na 7 místech. Tyto stáje jsou pro uplatnění nějaké lepší technologie
nevhodné. Výkrm prasat prováděn v adaptované výkrmně ze stodoly u Stuchlíků č. 40
s kapacitou 80 kusů.
Prasnice jsou soustředěny ve společné porodně. Stavba není příliš účelná., bez
technologie, studená a vlhká, což se projevuje ve zdravotním stavu selat. Částečné
zlepšení bylo dosaženo nákupem klimatizačního zařízení. Chov slepic vinou
nedostatku krmiv nemá dobré výsledky. Rozhodnuto proto, letošního roku chov
likvidovat.
V letošním roce bylo upuštěno od čpavkování slámy, výroby pařenic i
předehřívání vody, neboť se tato nouzová opatření projevila jako neefektivní.
Koňů je ještě 14, ale je počítáno s dalším snížením asi o dva kusy.
V tomto roce sehrála v dobrém postupu prací další nová mechanizace. U
cukrovky bylo poprvé použito nakládání pomocí čelního nakladače, který byl zapůjčen
z Bříšťan. Dvouřádkový vyorávač na dvoufázovou sklizeň cukrovky se v tomto roce
neosvědčil. Byla vyslovována pochybnost nad tímto způsobem, a naopak jako pokrok
byl hodnocen způsob nakládání z ručně sklizených hromádek, jak to v tomto roce
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provedly Bříšťany. Příčinou neúspěchu byla nepřipravenost pozemků., jako souvratí,
vzdálenost řádků, vhodnost pozemků apod. Přes tento prvotní neúspěch byl učiněn
závěr, že je to cesta ke skutečnému ulehčení práce a zvýšení produktivity. Příští roky to
potom potvrdily.
Rovněž o žních byla vyzkoušena dvoufázová sklizeň obilí, při které se obilí
nejprve nařádkovalo a po dosažení potřebné vlhkosti sbíralo obilním kombajnem,
opatřeným sběračem. Proti tomuto způsobu byly vysloveny výhrady, jako vysoká
pořizovací cena kombajnu, velký odpad slámy a plev, problémy se sklizní slámy
vysokotlakým lisem, zaplevelování pozemků. Začalo být uvažováno o zavedení
třífázové sklizně.
U pícnin vyzkoušeno dosoušení sena na roštech. Byla to rovněž ne plně ověřená
novinka, která se v pozdějších letech plně uplatnila.
Rozsah nově uplatněných technologií: dvoufázová sklizeň u obilí na 28 ha,
dvoufázová sklizeň cukrovky na 10 ha, dosoušení sena na ventilátorech z 15 ha,
silážování bílkovinných pícnin pomocí konservačních přípravků na 9 ha. Nedostatek
krmiv řešen nejrůznějšími opatřeními. V tomto roce například celý týden početná
skupina družstevníků kosami sekala trávu ve Špindlerově mlýně, která byla polosuchá
převážena traktoristou Václavem Eliášem do Sukorad. Levná pracovní síla a levná nafta
zaručovala i za těchto podmínek určitý efekt. Rovněž tak došlo k osevu letněného
rybníka v Chlumci nad Cidlinou. Vypěstovaná směs kukuřice, bobu a slunečnice pak
byla rovněž převážena k silážování v Sukoradech.
V roce 1963 bylo nakoupeno za 85. 000 korun další mechanizace. Byly to
následující stroje a zařízení: Traktor Major 30, valník 3,3t, Zehetmayerovy válečky,
nesená podmítačka, nesené brány, tažené brány, 2 smyky, ledkovač, bočně nesená lišta,
nesená plečka, řepný kombajn, rotační rozmetadlo. Potíže byly s údržbou mechanizace,
neboť nebyla žádná vhodná dílna. Náročnější opravy byly zadávány do STS Hořice. Za
rok 1963 bylo spotřebováno 29 tis. litrů nafty.
Rozsah používání traktorů na místo potahů se opět rozšířil na další práce. Bylo
to zejména sázení brambor, vyorávání brambor, vyorávání zeleniny, částečně rozmetání
hnoje, rozmetání umělých hnojiv. Koňskými potahy bylo prováděno ještě setí cukrovky,
luštěnin, zeleniny, směsek, kukuřice, částečně přísun krmiv do chlévů, některé práce
kultivační u brambor a u řepy, příprava půdy na menších plochách, částečné obracení a
shrnování sena a různá vnitropodniková doprava. V příštím roce se počítá s nasazením
traktoru na setí cukrovky, zeleniny, luštěnin, ve větší míře kultivace okopanin a doprava
při sklizních.
Odměňování prováděno v pracovních jednotkách /PJ/. V roce 1963 bylo
vyplaceno 44.700 PJ. Hodnota PJ byla v tomto roce 18 korun. Hodnota naturálií
vydaných na 1 PJ činila 1,50 korun.
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V průběhu roku bylo hospodařeno bez provozního úvěru a vyplácena byla záloha
na 1 odpracovanou PJ 9 korun.
Družstvo se ve své činnosti řídí regulemi Vlastních stanov a Domácího
pracovního řádu. V průběhu roku nedošlo k žádnému hrubému porušení platných
předpisů. K porušování docházelo v několika případech při překračování počtu zvířat na
záhumenku. K překročení o dva kusy hovězího dobytka došlo u Vratislava Demla
z Koutů. Drobnější zvířectvo včetně prasat nebylo tak striktně vyžadováno. Další
nedostatky se občas vyskytly při dodržování pracovní doby.
Členskou základnu tvořilo v tomto roce 104 družstevníků, z toho 45 mužů a 59
žen. Pracovníci v rostlinné výrobě zařazeni do 4 čet. V živočišné výrobě pracovalo stále
13 lidí, v mechanizační četě 6 lidí, ve stavební četě 5 lidí a přísun krmiv zajišťovali dva
pracovníci.
Agronom Josef Vorel studuje Zemědělskou technickou školu v Hořicích.
Dostavěn byl čtyřřadý kravín. V příštím roce je počítáno se svodem dobytka ustájeného
ve vesnici. Tím bude odstraněna příčina v podezírání ze zneužívání krmiva pro
záhumenkové zvířectvo.
V organizaci práce se opakovaně vyskytovaly nedostatky, zejména v kontrole a
přejímání práce i v úrovni pracovních záznamů. V rostlinné výrobě je práce řízena za
pomoci jednoho skupináře a dvou četařek.
Veškerá investiční výstavba byla prováděna svépomocí. Stejně tak i veškerá
investiční doprava materiálu je prováděna vlastními traktory. Mimo plán byla v tomto
roce zbudována další příjezdová cesta do objektů a zpevněn dvůr před nově
zbudovaným čtyřřadým kravínem. Povrch byl prašný, materiál použit z různých
laciných, převážně místních zdrojů. Původní příjezdová cesta mezi čp. 84 a 90 byla
zrušena.
Schůzová činnost dosti pravidelná. Konáno 18 schůzí představenstva a 5
členských schůzí. Účast na členských schůzích se pohybovala kolem 40 družstevníků.
Byla trpěna zásada, že za družstevní rodinu se schůze zúčastnil jeden člen. Byla tím sice
porušován zákon o vnitrodružstevní demokracii, ale z praktického hlediska to družstvo
nijak nepoškozovalo.
V tomto roce pracovaly v družstvu komise: revizní, sociální, normovací a
bezpečnostní. Nejaktivnější byla komise normovací a sociální. Členové ostatních komisí
o práci nejevili valný zájem.
Z nejdůležitějších dodavatelských lze jmenovat Strojní traktorovou stanici /STS/
a Zemědělský nákupní a zásobovací závod /ZNZZ/. U STS byla kritizována nepružnost
při prováděná oprav a jejich nízká kvalita, špatné zajišťování náhradních dílů a přitom
vysoké ceny. Stejně neuspokojivé hodnocení bylo u ZNZZ, kde potíže vznikaly ve
žních při odběru obilovin, a naopak nedochvilné dodávání umělých hnojiv.
Pokračování příště…
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