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Velikonoční čas
Jeden moudrý člověk řekl, že společnost se skládá z dobráků a nedobráků.
Těch prvních je nesporně většina, což je jistě potěšitelné. Ti druzí, ač v menšině,
jsou v životě úspěšnější. Ale nejsou prý šťastnější, než ti slušní. Trestají mnohdy
sami sebe, aniž si to uvědomují. Nenechme se jimi otrávit a šiřme to dobré i za
cenu, že se nám šmejdi, budou chvíli smát.
Prožíváme čas Velikonoc, a proto si ještě více uvědomme, kolik jidášských
stříbrných je nabízeno a bohužel taky bráno. Chamtivost není projev moudrosti.
Počátek moudrosti je v úctě ke všemu dobrému, živému i neživému. Z toho
pramení a vyrůstá všechno krásné. Vedle přírody je tvůrcem krásy i člověk.
Těmito vytvořenými hodnotami by potom měl usměrňovat svoje jednání a
chování. Jsou to projevy vztahu k životu a nějakému tomu bohu, kterého téměř
každý myslící člověk v sobě má. Nenechávejme věci a naše konání na povrchu,
abychom v tom běhu času nezbloudili. Naše evropská kultura je křesťanská.
Velikonoce jsou svátky křesťanské a nabízejí prostor i k tomu, abychom o těchto
věcech přemýšleli a neztráceli správnou orientaci. Prožijte hezké
Velikonoce 2017
Vladimír Šťovíček

1

Oznámení OÚ Sukorady
Obecní úřad v Sukoradech oznamuje, že podle zákona č.
128/2000 Sb. je na den
12. dubna 2017 v19.00 hod. svoláno veřejné zasedání
obecního zastupitelstva
místo konání – obecní úřad
Program:
1) Schválení nákup podílu pozemků Kouty
2) Schválení žádosti o bezúplatný převod podílu pozemků č.282/8 a 801/1 od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
3) Rozpočtové opatření č. 5/2017
4) Schválení zápisu obecní kroniky za rok 2016
5) Diskuze
Sběr velkoobjemového odpadu
Vozy pro VELKOOBJEMOVÝ ODPAD budou přistaveny na tradičních
místech ve dnech 21. až 23. dubna 2017. Do vozů nepatří: nebezpečný odpad,
pneumatiky, větve, železo, plasty, sklo, papír, atp. o týden později bude
proveden sběr železa místním sborem dobrovolných hasičů.
22. dubna 2017 si pro Vás Místní knihovna, ve spolupráci s kronikářem obce p.
Šťovíčkem, připravila Velikonoční posezení s promítáním. Začátek v 19:00 hod.
v kulturní místnosti Obecného úřadu v Sukoradech.
SLET ČARODĚJNIC

Na konci dubna vyleštěte košťata a vytáhněte slavnostní róby ze špejchárků, v
neděli 30. dubna 2017 se v17:00 hod. SEJDEME U HŘBITOVA.
Akce v okolí:
Šíbřinky 15. 4. 2017
Dětské šibřinky od 14 hod., pro dospělé od 20 hod.
Turistický pochod o Žižkův štít 22. 4. 2017. 45. ročník turistického pochodu.
Prezentace od 6:30 do 10:30 hod.
Dne 6. května 2017 se v Dobré Vodě uskuteční Okrsková hasičská soutěž
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Připomínka OÚ Sukorady: kdo z trvale bydlících občanů nezaplatil obecní
poplatky na rok 2017, je nutno zaplatit na OÚ Sukorady. Dle obecně závazné
vyhlášky má obec možnost, včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky (tzn.
do 30.3.2017), zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Historie JZD Sukorady
pokračování z min. čísla

Rok 1966

Pro komplexnější vykreslení tohoto roku je zde použito zprávy předsedy JZD
přednesené na Výroční členské schůzi JZD Sukorady v únoru 1967 v hostinci u
Slavíků.
Je již ustáleným zvykem, že na VČS dříve, než začneme projednávat plán
a úkoly příštího roku, zúčtujeme nejprve s rokem minulým. V tomto případě je
to rok 1966. I když v průběhu roku byly hospodářské výsledky hodnoceny na
jednotlivých schůzích, vracíme se k nim znovu. Nechci z dnešní zprávy udělat
pouze snůšku čísel. Ta již částečně znáte a v paměti si je můžete osvěžit
z rozborů, které máte k dispozici a ze stručných přehledů zde v místnosti
vyvěšených. Chtěl bych vám proto předložit pouze vysvětlující komentář
k těmto číslům.
Hodnotíme-li zemědělství v celostátním měřítku, nemůžeme říci, že by
pokulhávalo za ostatními odvětvími. Skutečností je sice, že průmyslová výroba
vzrostla na čtyřnásobek předválečného stavu a zemědělství je něco málo nad
úrovní tohoto stavu. V této souvislosti však musíme hodnotit i rozdílné
podmínky, které se za toto období vyvinuly. Před válkou pracovalo
v zemědělství přes 3 miliony lidí, dnes je to něco málo přes milion. To znamená,
že dosahujeme o něco větší intenzity výroby na hektar, ale nesrovnatelně větší
produktivity. Při tom je nutno brát v úvahu i zhoršení věkového stavu.
Ani z hlediska světového postavení nezaujímá naše zemědělství nízký
stupínek. V Evropě je celkem 26 států s intenzivní zemědělskou výrobou. Naše
republika je zařazována mezi prvních deset. V produkci cukru jsme na šestém
místě, v produkci žita na pátém místě. Dodáváme na trh 29 % chmele v
celosvětové produkci atd. Stejně tak ve spotřebě potravin zaujímáme přední
místo ve světě. Samozřejmě, že máme i pasiva, která musíme likvidovat
dovozem. Řešení situace do budoucnosti je v dostatečných zdrojích krmiva pro
živočišnou výrobu. Tuto situaci pociťujeme na vlastní kůži, a to při sestavování
krmné bilance pro direktivně plánované stavy zvířat a požadované produkty
živočišné výroby a potom v potížích, které v průběhu roku přímo v provozu
nastávají.
V celkovém vyhodnocení konečných výsledků a zvážení všech okolností
vidíme, co jsme udělali špatně a čeho bychom se měli vyvarovat. Faktem je, že
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chyby, které se staly, je poměrně snadné odhalit. Jejich odstranění je pak
nutností. Specifický charakter zemědělství však nese to, že mnohdy zkušenosti
získané v jednom roce, nám mnohdy nejsou nic platné v roce následujícím. A
mnozí z vás potvrdí, že i po zkušenostech dlouholetých si nelze dělat patent na
rozum, což je tím, že pracujeme se živou hmotou a mnohdy do pozice protivníka
se postaví sama příroda a její vrtošivé nepředvídanosti.
Hodnotíme-li náš základní prostředek půdu, způsob jakým ji
obhospodařujeme, zasluhuje nesporné výtky. Ovšem toto konstatování není
pokryteckým sypáním popele na hlavu svojí, nebo vůbec nám všem, ale
konstatuji, že to zatím děláme tak, jak to současné podmínky dovolují.
V případě nepříznivého jara nemůžeme čekat, až pozemek bude plně způsobilý,
mnohdy bychom se ani nedočkali, jak tomu bylo třeba v roce 1965. Nemáme ani
tak silný mechanizační potenciál, abychom dokázali objem zvládnout v potřebně
krátkém čase. Zásahy do půdy jsou tudíž někdy příliš drastické. Některé nářadí
pro zemědělství vyráběné je pro naše podmínky nevhodné, jako ku při. kolové
traktory současné konstrukce apod. Hříchy, které při jarní přípravě napácháme
se nám pak svezou po zádech při dalších pracích v průběhu roku a na konci
roku v hospodářském výsledku. Nevolám tím po tradičním způsobu přípravy
s potahy. To bychom si dnes již nemohli dovolit, i když kvalita těchto prací byla
tehdy nesporná. Nápravu musíme hledat jinde. Jedním z řešení by bylo
maximální množství prací vykonat již na podzim. To je dát přednost ozimým
obilovinám, provádět kvalitní orbu, aby urovnávání pozemků na jaře bylo
minimální, hnojem hnojit zásadně na podzim. Potřebujeme rovněž některé
nářadí lehčí.
U obilovin jsme ve výnosech na průměru posledních pěti let, což je 32 q
po hektaru. Jsme tím o 5 q nad průměrem okresu. Sklizeň obilovin probíhala za
složitějších klimatických podmínek, takže vyhodnocování jednotlivých honů a
jednotlivých odrůd bylo znemožněno. Nesplnily jsme plánovanou dodávku
1.460 q o 60 q. Nedostatečně byl dotován krmný fond. Přidělených 800 q bylo
převážně nekvalitních, jako zadina, porostlá pšenice.
Příčinou tohoto výsledku byl nejen nedostatečný výnos, ale i relativně
nízká plocha obilovin, kterých jsme měli ve struktuře plodin 40%. Z hlediska
potřeb osevního postupu je to ovšem plocha dostatečná. Okres pěstuje obiloviny
na 50% plochy orné půdy. Odrůdová skladba obilovin nezaznamenala žádnou
podstatnou změnu a možno říci, že současné odrůdy u nás pěstované zaručují
vysoké výnosy, v případě že mají vhodné podmínky. Jako nejspolehlivější se
stále jeví Kaštická osinatka, která je vyšlechtěna v podmínkách našeho státu a
dává nejspolehlivější výnosy.
U cukrovky očekávaných výsledků dosaženo nebylo. Za posledních pět
let je průměrný výnos 313 q. Přesto je to pro nás intenzivní plodina, která
produkcí vedlejších výrobků v podobě chrástu, řízků a melasy dává největší
množství krmných hodnot z 1 ha. Příčinou nízkého výnosu bylo nepříznivé jaro
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a podmáčené pozemky na Kopanině, Hanušce a Pekledanči. Kultivační práce
byly provedeny poměrně kvalitně a stejně tak i přihnojování. Skoro celá plocha
byla sklizena sklízecími soupravami. Pouze souvratě a průseky byly sklízeny
ručně.
V mechanizaci polních prací jsme o nějaký krůček popošli dál. Ověřili
jsme si další způsob sklizně pícnin vysokotlakým lisem. Tento způsob sklizně se
zdá být dobrý, chybělo však zařízení na další manipulaci, bez kterého je práce
příliš fyzicky namáhavá. Dále je třeba vystihnout správnou vlhkost a skutečně
pružné nasazení lisu v pravý čas. Toho ovšem nedosáhneme, pokud budeme
závislí na službách STS. V období pracovní špičky, která nám vzniká pravidelně
na konci května a začátkem června, by toto mohlo být řešením k jejímu snížení.
U další technologie, sběr sena řezačkou jsme přecenili možnosti umělého
dosoušení studeným vzduchem na roštech a sběrem příliš vlhkého materiálu
byla snížena jeho kvalita. Současná konstrukce obracečů a shrnovačů nedělá
práci v potřebné kvalitě.
Loňského roku se nám poměrně dobře osvědčila linka na třífázovou
sklizeň obilovin. I přes počáteční obtíže jsme se mohli přesvědčit o přednostech
tohoto způsobu sklizně. Tato linka však není v potřebné kvalitě
dokompletována. Především jedna řezačka nezajišťuje potřebné množství
hmoty, kterou by linka potřebovala. Není ještě dořešena manipulace se zrnem.
Linka tudíž jela na omezený výkon. U dalších prací v rostlinné výrobě nebylo
letos použito nových technologií. Klady a nedostatky můžete zhodnotit
v diskusi.
Novou věcí bylo rozhazování hnoje pomocí třaskaviny. O výhodách a
kvalitě jsme se přesvědčili. Jako výhodu jsme využili po určité období vyvážet
hnůj od kravína přímo na hromady na pole, došlo k menšímu uježdění pozemku.
Rozmetání ne celé ploše honu bylo téměř okamžité. Přitom náklady
nepřekročily úroveň nákladů při dosavadním způsobu. V tomto roce jsme
neměli vlastního střelmistra.
Závěrem k této stati lze říct, že přes velmi těžké podmínky loňského roku
se machanizační prostředky projevily velmi účinně, účinněji než tomu bylo
v létech minulých. Sice nám v podstatě práci nezlevnily, ale práci nám nejen
udělaly, ale zlehčily a zrychlily.
K organizaci práce a odměňování. Při stále se snižujícím počtu
pracovníků, stoupající mechanizaci a částečné specializaci se vytváří stav, kdy
náročnost organizace vlastní práce se snižuje, ale stoupá náročnost na odbornou
náročnost funkcionářů při stoupající intenzitě, zavádění nových technologií
v různých aplikacích hnojiv a chemikálií, ve správné volbě struktury výrobků i
v přístupu ke koncepčnímu plánování. V organizaci práce se vyskytují stálé
nedostatky, od kterých se nám nedaří oprostit. Je to především důslednost
v přejímání práce, kontrola kvality a její ohodnocení a zaznamenávání.
5

Vedle základní výrobní činnosti JZD je povinno vedení družstva věnovat
prostor i zajišťování úkolů v Civilní obraně, pro případ mimořádných událostí.
V tomto roce byly pro tuto potřebu zpracovávány, a to jak pro potřebu
CO, tak i pro potřebu armády, seznamy členů družstva podle své kvalifikace a
jejich eventuální náhrady při mimořádných událostech.
Jmenný seznam členů JZD Sukorady, kteří vlastní řidičský průkaz na
traktor a tuto práci nevykonávají
Holá Milada
nar. 1930
Vorel Josef
nar. 1924
Šťovíček Vladimír nar. 1931
Stuchlík Josef
nar. 1905
Stuchlík Jaroslav nar. 1939
Kvasnička Václav nar. 1916

Sukorady
Sukorady
Sukorady
Sukorady
Sukorady
Sukorady

nevoják
voják
voják
voják
nevoják
voják

Traktoristi do 50 let, kteří tuto práci vykonávají:
Draštík František
Dušek Václav
Žižka Vlastimil
Deml Vratislav

nar. 1922
nar. 1929
nar. 1929
nar. 1922

Sukorady
Sukorady
Sukorady
Kouty

voják
voják
voják
nevoják

Traktoristi nad 50 let, kteří tuto práci vykonávají:
Šťovíček Vladimír nar. 1903
Kubišta Josef
nar. 1908
Eliáš Václav
nar. 1912

Sukorady
Sukorady
Kouty

nevoják
voják
voják

Seznam členů, kteří by mohli po proškolení práci traktoristy vykonávat
Doležal Václav
Rychtera Václav
Křovina Jaroslav
Šmíd Václav
Zamouřil Miloslav
Dušková Božena
Žižková Marie
Kožíšek Oldřich

nar. 1905
nar. 1912
nar. 1910
nar. 1901
nar. 1916
nar. 1934
nar. 1933
nar. 1911

Sukorady
Sukorady
Sukorady
Sukorady
Sukorady
Sukorady
Sukorady
Sukorady

nevoják
voják
voják
nevoják
nevoják
nevoják
nevoják
nevoják

Seznam dobrovolných sester Čsl. červeného kříže
Rychterová Věra nar. 1943

Sukorady
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nevoják

Holá Milada
Žižková Marie
Dušková Božena
Gabrielová Marie

nar. 1931
nar. 1933
nar. 1934
nar. 1933

Sukorady
Sukorady
Sukorady
Sukorady

nevoják
nevoják
nevoják
nevoják

Seznam traktoristů JZD Sukorady ke dni 5.2.1966
Draštík František
Dušek Václav
Žižka Vlastimil
Deml Vratislav
Eliáš Václav

nar. 1922
nar. 1929
nar. 1929
nar. 1922
nar. 1912

Kubišta Josef
Šťovíček Vladimír
Stuchlík Josef
Kvasnička Václav

nar. 1908
nar. 1903
nar. 1905
nar. 1916

Seznam traktorů JZD Sukorady ke dni 5.2.1966
Major 4011
Major 4011
Major 3011
Zetor Super 35
Škoda 30
Zetor 25 K

JC 16-51
JC 0950
JC 0332
JC 0384
JC 0383
JC 0394

DT 54
RS 09
GT 124

Pokračování v příštím čísle……
Malé ohlédnutí za MDŽ
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