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SUKORAD
Vydává Obecní úřad Sukorady
A máme tu opět volby. Tentokrát do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. Připravil jsem tedy tabulkový souhrn, jak se volilo do sněmovny v naší obci
v letech minulých. Splnilo se vaše očekávání?
Volme odpovědně ty, kteří nerozdělují společnost, ale spojují a snaží se
najít vyvážený kompromis ne ve svůj prospěch, ale ve prospěch celku. Volme
ty, kteří vědí, že není jen černá a bílá, ale je i spousta odstínů, které jsou možná
fádní a nejsou líbivě zářivě radikální, ale vedou ke stabilitě, prosperitě a růstu
celé společnosti. Jsme občané malého státu, který má málokdy vídanou
možnost, zvolit si sám cestu. Demokraticky. Každý sám o své vůli, beze strachu
z postihu, že nevolí tu stranu, která je jediná správná. Jediná správná strana totiž
není. Je jen jediná cesta. Cesta být svobodný člověk, který o své vůli kráčí
životem, aniž život ničí jiným. Je to cesta kompromisů, snahy o to pochopit
ostatní, snahy poučit se z chyb svých i jiných a hledání východisek, která lidi
spojí ke společnému dlouhodobému cíli – zajistit důstojný život nejen pro sebe,
ale i naše potomky.
Svět je v pohybu. Změny, které se řítí okolo nás nezastavíme, ale
nenechme se z tohoto proudu vykormidlovat do tiché, klidné tišiny, kde se čas
zastavil. Nebojme se vzít na sebe odpovědnost za svůj život. Nikdo jiný to totiž
za nás lépe neudělá. Snažme se z těchto změn vytěžit co nejvíce. Hledejme
pozitivní lidi s vizí lepší společnosti založené na dialogu a celospolečenské
shodě, kteří podporují občana chtějícího být odpovědným za svůj život.
Přeji vám všem uváženou volbu.
-starosta1

Tabulka výsledků voleb do sněmovny v minulých obdobích

Počty hlasů ze Sukorad
Česká str.sociálně demokrat.
Komunistická str.Čech a Moravy
Občanská demokratická strana

2006
45
26
31

TOP 09

2010
22
18
15
27

ANO 2011
Věci veřejné
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

7

24
4

Úsvit přímé demokr.T.Okamury
Strana zelených

3
9

SNK Evropští demokraté
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

2
3
5

Dělnic.str.sociální spravedl.
Suverenita-blok J.Bobošíkové
NEZ.DEMOKRATÉ(předs.V.Železný)
STRANA ROVNOST ŠANCÍ

8

2013
15
26
3
13
38
6
15
0
5
3

3
1

OBČANÉ.CZ

1

Strana svobodných občanů

1
1

Česká pirátská strana

Sdělení Obecního úřadu
OU Sukorady upozorňuje občany na možnost získat tzv. Kotlíkové dotace na
výměnu starých kotlů. Bližší informace na Obecním úřadě.

Volby
Dne 20. a 21. října 2017 se konají volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky
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Zájezd
Obecní úřad Sukorady Vás srdečně zve na již
tradiční pochod slováckými vinohrady,
pořádaný v sobotu 14. října 2017. Odjezd 5,30
hod. od OÚ
Závazné přihlášky můžete zasílat na
emailovou adresu obce sukorady@gmail.com,
případně se přihlaste u starosty osobně nebo na
jeho telefonním čísle: 605 886 486.
Vybíráme částku na dopravu ve výši 500,- Kč

Svoz nebezpečného odpadu
Dne 18. listopadu 2017 v 10:00 se uskuteční mobilní svoz nebezpečného odpadu
u Obecního úřadu. Vybírá se: oleje, tuky barvy, lepidla, rozpouštědla, pryskyřice
kyseliny, hydroxidy fotochemikálie, detergenty, odmašťovadla, staré léky,
pesticidy, akumulátory, monočlánky, ledničky, mrazničky, televizory, zářivky
výbojky.
Další odpady: pneumatiky z osobních automobilů, elektropřístroje
Historie JZD Sukorady- pokračování z min. čísla
Rok 1967
V tomto pokračování bude popsán především pokračující vývoj v družstvu
směrem ke skutečné zemědělské velkovýrobě. Rok 1967 byl poznamenán novým
přístupem ministerstva zemědělství, které doposud příliš direktivně zasahovalo do
výroby, přehlíželo specifické výrobní podmínky místa a nedoceňovalo odbornou
schopnost lidí znalých místních podmínek a dlouholetých zkušeností. Minulý rok
tudíž uplynul, řečeno bez nadsázky, ve znamení historických změn na úseku
zemědělství. Bylo to nazváno jako „Nová soustava hospodaření.“ Již svými
prvními výsledky potvrdila správnost tohoto kroku. Pochopitelně že toto opatření
nebylo všelékem na všechny neduhy, které družstvo trápily. Další roky pak
ukázaly, že rozchod s administrativně-direktivním způsobem řízení byl zdravý a
nanejvýš nutný.
Co se týkalo hospodářského výsledku, bylo JZD Sukorady ve výnosu
obilovin na celostátním průměru, co se týče ostatních plodin, nad celostátním
průměrem. Lepší výsledek byl v živočišné výrobě, kde v rozhodujících
ukazatelích bylo družstvo nad celostátním i celookresním průměrem.
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Pozornost byla věnována i záležitostem mimo výrobním, ale s výrobou
úzce souvisejícím. Myšlen je tím vnitřního života družstva, vnitrodružstevní
vztahy a vztahy k hospodářským partnerům.
V roce 1967 dosáhl počet důchodců 50% z celkové členské základny. V
tomto roce obohatily lenskou základnu dvě mladé pracovní síly, ale stárnutí
pokračovalo rychleji. Přestože bezprostředně nehrozil nějaký kritický nedostatek
pracovníků v nejbližších letech, snaha o získávání nových členů byla na pořadu
dne. Myslet na budoucnost a připravit a hlavně realizovat opatření, která by
probudila zájem mladých lidí. Nejvýhodnější pro družstvo byly pochopitelně
místní pracovní síly, neboť je tím řešena bytová otázka, ale v případě, že místní
zdroje nepomohou, bylo na místě rychle uvažovat o nějaké bytové výstavbě.
Nevýhodou naší malé vesnice byla vždy nedostatečná vybavenost pro kulturní a
společenské vyžití. Podmínkou pro to jsou potřebné prostory včetně vybavení,
což místní hostinec v potřebné kvalitě nemůže poskytnout. Starší generace tento
nedostatek určitě nepociťovala tak citelně, ale požadavky mladé generace se
nesměly přehlížet. Proč by mladý člověk jako člen JZD měl být krácen o to, co je
pro mladé v městě samozřejmostí.
V roce 1967 byl náš fond odměn /nyní po novém nazýván fond pracujících/
zatím nejvyšší za dobu činnosti družstva. V přepočtu na l ha lze pak provádět
objektivní srovnání s jinými družstvy. U nás je to letos 3.900 Kčs. JZD Bašnice
a Dobrá Voda vyplácí částku nad 4.000 Kčs. U celé řady družstev je toto číslo
pod částkou 3.000 Kčs.
Při pohledu na tabulky ekonomického rozboru je zřejmé, že materiálové
náklady mají dosti vzestupný trend. Přesto že i výroba stoupá, efektivnost
vynaložených nákladů je neuspokojivá. Panují zde názory, že zejména náklady
vynaložené do rostlinné výroby jsou příliš vysoké, zejména u umělých hnojiv.
Snižovat však dávky umělých hnojiv by ke zlepšení hospodářského výsledku
nevedly. Jedinou cestou je lepší využitelnost aplikovaných hnojiv a to cestou
zlepšování půdního fondu. Je to především vyrovnané hnojení, to je dodávat
živiny tam kde půdní vzorky potřebu ukazují. Využitelnost se zlepší udržováním
správně půdní reakce vápněním a zajišťování co nejvyšší obsah humusu.
Podceňován nesmí být osevní postup a mechanické zásahy do půdy jsou další
kapitolou, kde není všechno v pořádku.
Efektivnost živočišné výroby je rovněž nebezpečně nízká. Opatření
k zefektivnění živočišné výroby jsou neméně potřebná, než je tomu u výroby
rostlinné. Procento rentability je nízké a realizační ceny se pohybují nebezpečně
blízko výrobním nákladům na výrobek. Je to ovšem všeobecná bolest celého
zemědělství. Jeden ze zdrojů úspor ovšem leží opět na výrobě rostlinné a na levné
výrobě krmiv v dostatečném množství. Každý nákup krmiv rentabilitu ohrožuje.
Skladové ztráty i ztráty při konečné manipulaci sehrávají rovněž svoji zápornou
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roli. V živočišné výrobě přímo se také jedná o zdravotní stav, zejména mláďat,kde
zejména u selat dochází až ke kalamitním stavům. Rovněž krátká životnost krav,
jejich brzká sterilita jsou další slabou stránkou.
V letošním roce dokompletována linka pro třífázovou sklizeň obilovin,
takže k dispozici jsou 4 velkoobjemové vozy a dvě sběrací řezačky. Starší
řádkovač koupen od JZD Šumavské Hoštice. Zakoupena čistička Petkus.
Výstavba posklizňové linky na obilí je zatím ve stadiu úvah. Velkoobjemové vozy
získány v navázané spolupráci a družbě s Elektrokovem Rtyně v Podkrkonoší.
Recipročně za vyrobené velkoobjemové vozy na objednávku se JZD Sukorady
vystavět ve Rtyni provozní dílnu. Na této stavbě po dobu 14 dnů pracovali: Josef
Lodr zedník č. 74, František Loudil zedník, Bohumil Novák přidavač, Miroslav
Kratochvíl přidavač, předseda JZD Vladimír Šťovíček jako přidavač. V dalších
letech kapela Elektrokov Rtyně vystupovala úspěšně na výročních schůzích JZD
Sukorady.
V živočišné výrobě se stále více přechází na odběr jadrných krmiv
z mísírny krmiv. Přitom se postupně přechází na bezobalovou techniku. Výstavba
nové mísírny je připravována Zemědělským nákupem v Ostroměři. Výhoda
krmných směsí je v tom, že jsou namíchány jako kompletní pro různé skupiny
zvířat.
Nákup mechanizace a přechod na některé služby nám sice zatím výrobu
nezlevnil, ale snížil potřebu pracovních sil.
Připravovány jsou další služby, jako vykládání umělých hnojiv z vagónů,
míchání hnojiv, opravy strojů agregátovým způsobem a pod.
Rok 1968
Hospodářsky se družstvo opět upevnilo. Nedošlo sice k růstu odměn, ale
peníze mezi družstevníky přišly jinou formou, formou splátek živého a mrtvého
inventáře, čímž se vlastně snížila zadluženost družstva. Byl i nadále splácen
dlouhodobý investiční úvěr u SBČS, který byl vyčerpán na stavby. Splátka
investičních zápůjček a úvěru činí čtvrt milionu korun.
Celková produkce proti minulým rokům stoupla a bylo dosaženo nejvyšší
úrovně tržeb od začátku existence družstva. Bohužel stouply i materiálové
náklady, a byly rovněž nejvyšší v historii družstva.
V roce 1962 mělo družstvo 107 členů. Od té doby zemřelo 11 družstevníků,
z družstva odešlo 6 lidí. Za tu dobu vstoupilo do družstva 12 členů, takže členská
základna se snížila pouze o 5 členů. Z celkového počtu členů bylo 51 důchodců a
dalších 10 očekávalo důchod během 1 roku. V tomto roce bylo dobudováno obilní
silo.

5

Rok 1969
Čím dál větší podíl na tržbách měla živočišná výroba. Docházelo i
k dalšímu lepšímu zhodnocování produktů rostlinné výroby a to ve velké části
produktů vedlejších. Rostlinná výroba postupně ustoupila od pěstování pracovně
náročných plodin specielních, jako je zelenina, a zůstaly plodiny, kde pomocí
mechanizace se snižuje pracovní potřeba, zejména v pracovních špičkách.
U cukrovky se po delší diskusi přešlo na rozpon řádků 50 cm, neboť bylo
zjištěno, že výnos tím neutrpí a při mechanizovaných pracích dochází k menším
ztrátám. Sklizeň cukrovky pomocí mechanizace prodělávala období neujasněnosti
v použití nejvhodnější technologie. Nakoupen vyorávač Rotafogo, který vyorával
najednou 5 řádků a bulvy ukládal na řádek jeden. Sklizeň cukrovky tudíž
probíhala ve třech fázích. Nejprve byl ořezán chrást, potom vyorání a nařádkování
bulev a posléze sběr specielním nebo upraveným sběračem. V tomto roce se jako
vhodnější způsob uplatnila sklizeň dvouřádkovým řepným vyoravačem. Ořez
chrástu nebyl zatím uspokojivě vyřešen. Celkově sklizňová technika na cukrovku
je ve vývoji a trpí stálými nedostatky. Převážná část chrástu ořezávána ručně, tak
zvaným „Pomricem“ a sbírána sběrací řezačkou. Výsledek není uspokojivý,
dochází k velkým ztrátám a chrást je příliš drcen, čímž se snižuje kvalita siláží.
Letošní příznivý rok se projevil zejména u obilovin. Dosaženo hektarového
výnosu 39 q, přičemž byl nepříznivě ovlivněn nízkým výnosem jarních obilovin.
Jako méně výnosné se ukázaly pšenice osinaté.
U pícnin vyzkoušena sklizeň vojtěšky vysokotlakým lisem. Ztráty byly sice
nižší, ale fyzická namáhavost je podstatně větší. Perspektivními se jevily, sběr
sena samosběracími vozy a jako nová metoda výroba senáží.
Zelenina se stávala stále více jen doplňkovou plodinou. V tomto roce
petržel pěstována na 1 ha, kedlubny 0,5 ha, nakladačky 2,5 ha.
Pro zlepšení výsledků v živočišné výrobě byla uplatněna některá opatření,
jako polosynthetický výkrm skotu včetně krav pomocí močoviny. Zvýšen byl
podstatně stav prasnic a zadaptováno jejich ustájení včetně výběhů. Zlepšil se tím
jejich zdravotní stav.
Letos zahájena výstavba kolny na hnojiva z nouzového materiálu,
získaného od Rozvodných závodů, kde ředitelem byl sukoradský rodák Ladislav
Lodr. Jeho zásluhou, byl zajištěn velice levný materiál z likvidace elektrické linky
mezi Volanicemi a Češovem. Likvidováno bylo vlastními pracovními silami, a
získány tak železné sloupy na konstrukci a betonové patky na obezdění.
Zbudována byla rovněž silážní jáma. Zcela dokončeny akce v tomto roce nebyly.
Stavělo se bez stavebního povolení, bez dokumentace za stálého porušování
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bezpečnosti práce. Tehdejší poměry v tom byly celkově volnější, drsnější a
rizikovější.
Ze strojů zakoupena pila na kov do dílny za 3.000 Kčs, vyorávač Rotafogo
za 16.000 Kčs a bubnová suška na obilí Raketa za 48.000 Kčs.
V tomto roce byly vynaloženy finanční prostředky z fondu výstavby na tyto
akce:
Silážní jáma 95.000 Kčs, sklad hnojiv 110.000 Kčs, sklad obilí 70.000 Kčs,
čerpačka pohonných hmot 16.000 Kčs a meliorace 217.000 Kčs.
Od roku 1961 byla provedena drenáž pozemků na těchto honech
ha
z toho nová
rok
Kopanina
5
1961
Pekledanč
10
3
1960
Malá strana
8
6
1967
Nepřízeň
7
3
1965
Pařezák
6
1969
Před Kouty
11
1
1969
Celkem
47
13
Pokračování v příštím čísle
Pavel Šťovíček uspořádal v neděli 3. září Triatlon, všem účastníkům děkujeme.
Výsledková listina
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