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SUKORAD
Vydává obec Sukorady
Nejkrásnější jaro
Jaro je líbezné,
nejlíbeznější za tři sta let.
Pluhy skřípají železné,
aby přeoraly svět.
Písně skřivánčí rozsívejte
do hlav a srdcí, rozsévači,
v plamenné činy se rozdmýchejte
z dílny duchů, vy semena dračí,
nad msty ať převažuje duch.
Láska ať prahy hlídá,
aby nemohla bída
sevřít svět v užší vždy kruh.
Nebude dlouho takého jara,
všecko je zrodem, vše světelně hárá
nových plamenů stem,
všecko je panenská prsť, jež čeká.
S modlitbou bratrských díků kleká
člověk na širou osetou zem:
Jara svého nezmarnil jsem.
Antonín Sova - Hovory věcí, 1930
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Letní brigáda Plavčík na koupališti v Milovicích
Nabízíme:
 Zajištění potřebného kurzu pro plavčíky
 Dobré platové podmínky
 možnost ubytování
 Brigáda 20. 6. - 31. 8. 2017
Požadavky
 Min. 18 let
 časová flexibilita
 Životopisy zasílat na Camp@miloviceuhoric.cz
 Tel. číslo 602 275 577
PEDIKŮRA :
Případní zájemci z řad občanů obce o pedikúru se mohou hlásit u p. Poura tel.
605271259.

Pozvánka na vepřové hody
Obecní úřad Sukorady srdečně zve
Všechny občany a chalupáře ze Sukorad
na již tradiční vepřové hody! Přijďte v
sobotu 25. února 2017 do místního
pohostinství okolo poledne ochutnat
zabíjačkový guláš, ovar, kroupy a ostatní
delikatesy.
Poplatky na rok 2017
Obecní úřad připomíná občanům, že nastal čas placení místních poplatků.
Poplatky prosím uhraďte na obecním úřadě do konce března 2017, pro chalupáře
platí prodloužený termín do 30. 6. 2017.
Poplatek za odpady 500,- Kč/rok na osobu s trvalým pobytem v obci Sukorady a
500,- Kč/rok za rekreační objekt v obci Sukorady. Sazba stočné (poplatek na
kanalizaci) 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.
V případě nedodržení stanoveného termínu k úhradě může být poplatek navýšen
až na trojnásobek!
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Historie JZD Sukorady, pokračování z minulého čísla.
Rok 1965
V tomto roce byl vypracován doplňující dokument vlastních stanov JZD,
to je Pracovní a jednací řád družstva. Vycházelo se ze vzorového dokumentu,
vydaného ministerstvem zemědělství. Dokument obsahoval následující kapitoly:
I.

Organizace práce a výroby

II.

Odměňování

III.

Úpravy členství a pracovních vztahů

IV.

Družstevní kázeň

V.

Bezpečnost práce a pracovní podmínky

VI.

Vzdělávání, kultura, mládež

VII. Sociální zabezpečení
VIII. Řídící orgány družstva, práva a povinnosti řídících pracovníků
IX.

Spisový a skartační řád

Součástí první kapitoly bylo i jmenovité zařazení družstevníků do čet a
skupin. V rostlinné výrobě ustaveny 4. čety:
1. četa: Dušková Božena, Doležalová Zdenka, Rychterová Marie,
Voňková Hana, Zamouřilová Marie, Žižková Marie, Dušková Irena,
Gabrielová Marie, Draštíková Růžena
2. četa: Ulíková Milada, Holubičková Marie, Imlaufová Marie, Klazarová
Růžena, Rychterová R. č. 17, Šafková Františka, Šourková Jarmila,
Šťovíčková Růžena, Žižková Anna, Bednářová Marie, Vašinová Marie,
Kratochvílová Marie
3. četa: Kvasničková Anna, Trnková Věnceslava, Rubínová Anna,
Loudilová Marie, Draštíková Božena, Lodrová Anna, Macnarová Anna,
Prokopová Marie, Rychterová F. č. 29, Tomášková Františka, Demlová
Marie, Lodrová Božena, Řeháková Anna, Houžvičková Marie,
Valentová Františka, Marková Marie, Stuchlíková Zdenka, Pospíšilová
Jaroslava
4. četa:Imlauf František, Kožíšek Oldřich, Macnar František, Marek Alois,
Stuchlík Jaroslav, Tomášek Josef, Křovina Jaroslav
Mechanizační četa: Dušek Václav, Draštík František, Žižka Vlastimil,
Kubišta Josef, Deml Vratislav, Eliáš Václav, Šťovíček Vladimír, Stuchlík
Josef, Valenta Bohumil,
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Stavební četa: Kvasnička Václav, Matějovský Bohumil, Šafka František,
Doležal Václav
Živočišná výroba: Zamouřil Miloslav, Pospíšil Václav, Rychtera Josef,
Holá Milada, Matějovská Božena, Turnovská Marie, Šupíková Anežka,
Rychterová Růžena, Matějovská Marie, Vorlová Věra, Řeháčková Marie,
Soukup Jaroslav, Soukupová Marie, Demlová Zdenka, Demlová Zdenka
ml., Macnarová Františka, Kvasničková Marie
Výchozí pracovní doba byla stanovena na 44 hodiny týdně, rozdělená do 6
pracovních dní. Podrobnější diferenciaci podle potřeby a situace
upřesňovalo představenstvo. Přijato rovněž usnesení, pakliže se vytvoří
příznivá situace ve stavu pracovních sil, přejde se na režim 5 pracovních
dní a 42,5 hodiny týdně.
Pracovní doba stanovena následovně:
Rostlinná výroba

7,30-11,30

Sobota

7,30-12,00

13,30-17,30

Živočišná výroba
Kravín

4,15-16,15

Ostatní

5,15-17,15

Mechanizační skupina
7,30-11,30
Sobota

13,30-17-30

7,30-12,00

Ve výjimečných případech mělo představenstvo pravomoc vyhlásit neděli
pracovním dnem. Náhradou mohl být jiný den vyhlášen dnem pracovního
klidu.
Rok 1965 byl klimaticky extrémně nepříznivý. Vytrvalé deště v průběhu
celého roku znemožnily zasít některé těžké pozemky. Ladem zůstalo 6 ha.
pozemků u Pařezáku a asi 7 ha. na Slemenách. Nedoseta zůstala plocha cukrovky,
což se pochopitelně nepříznivě promítlo do tržeb. Počasí ztěžovalo i sklizňové
práce a to ve žních i na podzim.
V tomto roce bylo provedeno odvodnění pozemků v Nepřízni na 6,5 ha.
Struktura výroby nedoznala v letošním roce žádné změny.
Zelenina byla pěstována na těchto plochách: česnek 1,5 ha, cibule 0,80 ha,
kedlubny 0,5 ha, salát 0,5 ha, okurky 0,5 ha, petržel 1,6 ha, ředkev 0,45 ha, kmín
1 ha. Zelenina byla letos seta novým přesně secím strojem německé výroby zn.
Saxonia nesené na traktoru RS 09. Letos poprvé bylo zaseto 10 ha. cukrovky
přesným řeposecím strojem.
Rok od roku stoupá spotřeba umělých hnojiv. V přepočtu na čisté živiny je
na 1 hektar aplikováno toto množství v kg
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1962

1963

1964

1965

1966 plán

90

90

100

128

142

Výše spotřeby je omezena limity, podle kterých se dostávají hnojiva
přídělem k nákupu. Nedostatkem při rozmetání je nerovnoměrnost v dávkování
způsobené jak nedostatečnou konstrukcí rozmetadel, ale i různou kvalitou hnojiv.
Sklizňové práce ve žních byly opět prováděny různými technologiemi, jak
ukazuje další tabulka udávající plochu v ha:
1963

1964

1965

Tradičně

72

74

42

Třífázově

--

15

23

Dvoufázově

29

16

20

Přímá kombajnová

--

8

18

Sběr slámy prováděn vysokotlakým lisem a sběrací řezačkou ZŘUS. U
třífázové sklizně byly komplikace s malou výkonností mlátičky a poruchovostí
dávkovacího stolu.
Sklizeň cukrovky téměř na celé ploše provedena novou technologií, to je
dvouřádkovým vyorávačem VCZ-2. Docházelo k určitým ztrátám buď chybným
vedením, ale i nedokonalostí sklízeče. Část chrástu ořezána dvouřádkovým
ořezávačem chrástu, zbytek ořezán ručně “Pomricem“ a sebrán kombinovaným
cepákem. Z ekonomického hlediska se jeví tento způsob jako efektivní.
U živočišné výroby dochází ke zvyšování početních stavů, které již za
tohoto počtu jsou na pokraji úživnosti.
1962

1963

1964

1965

Hovězí dobytek cel.

213

203

248

245

Z toho krávy

100

103

114

124

Prasnice

25

27

27

22

Mechanizace
V roce 1965 nakoupeno nových strojů za 151.000 Kčs
Soustavně stoupá i spotřeba nafty: /v tis. lt/
1960

1961

1962

1963

1964

1965

42

47

49

52

79

74

Stoupla i hodnota skladovaných náhradních dílů /hodnota v tis. Kčs/
1960

1961

1962

1963

1964

1965

--

15

17

23

32

39
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V investiční výstavbě jsou rozestavěné akce: váha, oplocení a čerpačka na
naftu.
V letošním roce se ustoupilo od odměňování pomocí PJ a zavedena pevná
peněžní odměna. Při výpočtu sazeb za jednotlivé práce se vycházelo z normy o
hodnotě 17 korun, což v dané situaci odpovídalo hospodářským možnostem a
úrovni hospodaření družstva. Výplata odměn byla prováděna ve výši 60 až 100%
nároku, podle přání jednotlivců. Po přepočítání odměn na společného
jmenovatele, to je na PJ, bylo vidět, že spotřeby jednotek má od počátku založení
družstva vzestupnou tendenci V roce 1963 dosáhla zatím odměna vrcholu,
v letošním roce došlo ke snížení spotřeby vlivem nasazování mechanizace na stále
větší objem prací. Letos došlo i ke snížení počtu pracovníků, neboť členská
základna nezadržitelně stárne a příliv mladých sil zatím stagnuje. Úbytek
pracovníků je 21 osob. Odměňování bylo vždy velice choulostivou, sledovanou,
ale důležitou záležitostí. Při různém rozborování bylo přistupováno i k rozborům
srovnávacím. Nevyhýbali jsme se ani srovnávání nejen výrobních podmínek, ale
i úrovně odměňování, zejména se sousedy, nejvíce s Bašnicemi.
Tabulka ukazuje vývoj odměn
Počet PJ v tis.
Fond odměn tis. Kčs

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

1965

34

42

38

38 42 43
778 718 680

44 42
786 907

Ze zprávy na výroční schůzi k odměňování:
Pro normování práce jsou jako vzor používány vzorové normy vydané
celostátně. Normovací komise ve spolupráci s funkcionáři družstva provedla
úpravy norem tak, aby odpovídaly našim potřebám a plnily svoji funkci. Úprava
odpovídá ve své tvrdosti asi 50 až 65 % norem vzorových. Názor nadřízeného
orgánu, že měkčí normy mají nežádoucí vliv na pracovní morálku odporují praxi.
Naopak, takové normy provokují k výkonu a vyvolávají zájem o práci v úkole a
ne hodinovku. Hodinové sazby jsou pro současnou dobu podle tříd stanoveny
takto.
I třídu
Nepoužívá se
II třída
2,34 Kčs
III třída
2,65 Kčs
IV třída
3,08 Kčs
V třída
3,60 Kčs
VI třída
4,25 Kčs
U záhumenek došlo k následujícímu snížení počtu krav
1960
1961
1962
1963
1964
1965
55
53
42
36
31
31
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SPORT :

Pavel Šťovíček ml. zorganizoval krásné závody, počet
účastníků překonal všechny odhady. A užili si to . Fota na www.sukorady.org
Výsledky Sukoradského biatlonu podle kategorií z 29. ledna 2017
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