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SUKORAD
Vydává obec Sukorady
Vážení spoluobčané, v letošním roce náš stát oslavuje sté výročí svého vzniku.
Vzniku samostatného státu založeného na parlamentní demokracii. Demokracii
mladé, nezkušené, chybující, ale demokracii. Její zrání bylo tragicky přerušeno
fašisty v roce 1938 a komunisty v roce 1948. Rok 1968 jen potvrdil, že
komunismus je svojí podstatou diktatura a půjde i přes mrtvoly svých občanů
jen aby se udržel u moci. Osmičková jubilea se tak stala v republice takřka
tradicí oslav či národních tragédií.
Sukorady nejsou velké ani významné, ale svým způsobem jsou typickou obcí
českého venkova. Nežije se tu špatně, vše co potřebujeme k životu tu máme.
Žádný velký luxus, ale poklidná existence. Oáza klidu uprostřed kypícího světa.
Hlavně žádné změny a nejistoty budoucna technologií a globalizovaného světa,
držme se zuby nehty toho co známe a co umíme. Každému krysaři, který projde
okolo s kouzelnou píšťalkou populistických slibů věříme a nepřemýšlíme, zda
jeho krásná libozvučná hra není nic jiného než funus idejí, které naši předci
vybojovali. Jdeme za jeho prázdnými sliby o lepší budoucnosti ve světě izolace,
malost, zaostalosti a sebestřednosti. Chmurné vyhlídky.
Máme ale budoucnost – mladou generaci, která se musí více zapojit do
veřejného života, získat zkušenosti o fungování obce, společnosti, státu.
V letošní roce nás čekají obecní volby – naučte se nést odpovědnost za své činy.
KANDIDUJTE do zastupitelstva obce.
- starosta 1

Pozvánka na vepřové hody
Obec Sukorady srdečně zve Všechny
občany a chalupáře ze Sukorad na naše
tradiční vepřové hody! Přijďte v sobotu
3. března 2018 do místního pohostinství
po poledni ochutnat zabíjačkový guláš,
ovar, kroupy a ostatní výborné delikatesy.

Pozvánka na MDŽ
Vážené a milé babičky, při příležitosti
Mezinárodního dne žen, si Vás dovolujeme co
nejsrdečněji pozvat na společné posezení do
místního hostince v Sukoradech. Přijďte v neděli,
11. března 2018.

Promítání Hledání ztraceného času
V pátek 2. března si vás Obecní knihovna Sukorady a
kronikář obce dovolují srdečně pozvat na promítání
starých filmových záznamů ze Sukorad. Začátek v
19. hodin v 1. patře Obecního úřadu Sukorady.
Všichni jste srdečně zváni

Oznámení OÚ Sukorady
Obecní úřad v Sukoradech oznamuje, že podle zákona č. 128/2000 Sb. je na den
28. února 2018 v 19.00 hod. svoláno veřejné zasedání obecního zastupitelstva
místo konání – místní pohostinství
Program:
Rozpočtové opatření 1-2018
Projekty obce na rok 2018
Aktualizace Územního plánu obce Sukorady
Obnova hasičské techniky
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Sdělení starosty:
Upozorňuji občany, že dlouhodobější stání automobilem na chodníku brání jeho
účelu – bezpečné chůzi. Jedná se o dopravní přestupek a dle dohody s Policí ČR
ho budu řešit přivoláním hlídky PČR.
Žádám občany, aby s nastupujícím jarem odstranili případné převisy stromů a
keřů, které by zasahovaly do chodníků.
Žádám občany o dodržování pořádku a čisty v prostoru sběrného dvora za
Obecním úřadem. Sběrný dvůr slouží pouze k odkládání elektropřístrojů (
ledničky, mrazáky, Televizory apod.) a v žádném případě jako skládka
vyjetého oleje, barev, sprejů a pneumatik. Dále upozorňuji, že kontejnery
NA PLASTY slouží pouze k třídění fólií, sáčků, plastových tašek, sešlápnutých
PET lahví, obalů od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímků od
jogurtů, mléčných výrobků, balících fólií od spotřebního zboží, obalů od CD a
dalších výrobků z plastu!

Poplatky na rok 2018
Obecní úřad připomíná občanům nutnost uhrazení místních
poplatků do konce března 2018, pro chalupáře platí
prodloužený termín do 30. 6. 2018. 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 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.
OU Sukorady upozorňuje občany na možnost získat tzv. Kotlíkové dotace na
výměnu starých kotlů. Vyhlášení 4. dotační výzvy se očekává v srpnu, září
2018. Bližší informace na Obecním úřadě.
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Pokračování z minulého čísla
Rok 1970
Hospodářské výsledky tohoto roku zůstaly v podstatě na úrovni roku
minulého. Číselné údaje proto nejsou uváděny. Uskutečněny stavby menšího
rozsahu. Byl zbudován sklep na chemikálie pod skladem hnojiv, postaveny nové
dílny a garáže pro traktory. Na garáže byla adaptována bývalá drůbežárna .
Stavělo se opět bez stavebního povolení, bez projektů z materiálů z nejrůznějších
zdrojů, hlavně když byly levné.
Rok 1971
Nejprve k členské základně družstva
Podle doby vzniku členství z celkového počtu 97 členů bylo 79 členů,
jejichž členství vzniklo před rokem 1962. V období mezi roky 1962 až 1970
přistoupilo 13 členů a po roce 1970 5 členů.
Další členění podle věkových kategorií.
Celkový počet 97 z toho žen 58
Trvale činných pouze 59 členů, z toho 32 žen, ostatní pouze příležitostně
pracující nebo již jako nepracující členové.
Podle věku: do 20 let
1
20-30 let 11
31-40 let 8
41-50 let 14
51-60 let 20
Zbytek nad 61 let
Jaký byl objem vyplácených mezd ve sledu 5 let v tis. Kčs
1967
977 tis

1968
952 tis

1969
1,010 tis

1970
1,151 tis

Struktura odměn podle výše výdělku/počet pracovníků/
1967
1968
1969
1970
Do 1.000 Kčs
40
42
39
25
1.000-1.500 Kčs 25
27
24
13
1.500-2.000
14
10
8
13
2.000-2.500
1
1
9
11
2.500-3.000
---6
Nad 3.000
---1
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1971
1,190 tis
1971
26
10
15
10
6
3

Jmenovité výdělky jednotlivých členů v dlouhodobějším sledu let budou
v tabulce zveřejněny v příštím pokračování.
Úkoly roku 1971 byly ve svém objemu splněny. Přispěl k tomu nejen
příznivý rok, ale projevila se i další zlepšující se konsolidace družstva.
Některé údaje z ekonomického rozboru za rok 1971
Spotřeba hnojiv stagnovala na úrovni kolem 200 kg čistých živin na 1 ha.
Za posledních 5 let jsou to čísla následující
Rok
N
P
K
NPK
celková váha hnojiv spotřebovaných v q čistých živin na 1 ha
1967
153
166
206
201
1968
137
118
121
144
1969
203
122
200
201
1970
223
194
173
226
1971
210
177
145
197
Ve srovnání se zeměmi s vysokou intenzitou, jakou je např: Nizozemsko, je naše
spotřeba asi na poloviční úrovni.
Odrůdová skladba obilovin a výnos jednotlivých odrůd
Pšenice ozimá
Jubilár
54,7 q z 1 ha.
Mironovská 40,70
Zora
38,60
Florián
51,60
Qualitas
38,20

Ječmen Diadém
Oves Diamant

43,10 q
42,10

Početní stav zvířat v roce 1971
Krávy 135 kusů, Ostatní skot 143, Prasnice 50, Selata 218, Koně 2
Plnění prodejních úkolů
U mléka na plán 320.000 lt. dodáno pouze 289.000 lt, což je 93 % plánu
Hovězí maso plán 360 q a dodáno 445 q což je 124%
Vepřové maso plán 400 q a prodáno 497 q to je 124 %
Selata na plán 300 kusů prodáno 300 kusů.
Užitkovost zvířat ve všech sledovaných obdobích je poměrně nízká. U krav
se pohybuje kolem 3.000 lt za rok, průměrné denní přírůstky u prasat kolem 0.5
kg a u skotu 0,6 kg. Příčina nízké užitkovosti pramení v nevyvážené vazbě mezi
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rostlinnou a živočišnou výrobou. Nízká kvalita krmiv byla nahrazována
množstvím, které je vyplňováno velkým objemem siláží a zkrmováním různě
upravované slámy. Na základě tohoto kompromisu byly objemy dodávek plněny
a míra zisku byla poměrně příznivá, i když ne ideální. Dalšími negativními
dopady byl zdravotní stav dojnic a jejich krátký produktivní věk.

Rok 1972
Na výroční členské schůzi dne 9. 2. 1972 projednán výrobní plán nejen na
běžný rok, ale i výhled dlouhodobější. Z toho podstatného, bylo v hlavní zprávě
zmíněno následující.
Jako nejdůležitější úkol přijat plán dalšího zúrodňování půdy. V první řadě
zvyšování obsahu humusu a tím vytváření podmínek pro dobrou půdní zásobenost
základními živinami. Podle provedených půdních rozborů byl stav pozemků
dobrý, jak po stránce půdní reakce, obsahu humusu i základních živin.
Konstatováno, že zřízením centrálního hnojiště v objektech se zlepšilo
hospodaření s hnojem, při nižších nákladech a menší devastace pozemků.
V odvodňování pozemků je připraven projekt na odvodnění 10 ha. pro rok 1973.
Jedná se o část pozemků na Slemenách - Malé straně, a část Pod cestou. Další
pozemky, kde drenáž přestává být funkční je Kamenec, Půlkorce a Těžká. Pak
budou následovat Příměrka. Další úpravy uvažovány u sítě cest. Úplně zrušit cestu
u Vrbiček v délce 400 metrů, čímž dojde ke spojení Vrbiček a Kamence.
Přeložena bude cesta před Kouty směrem od Pařezáku, čímž na louku ve stínu u
lesa bude přemístěna cesta a zbytek louky s původní cestou bude přiorán do honu
Pod cestou. Svodnice bude zatrubněna. Od roku 1960 bylo celkem odvodněno 47
ha pozemků, z toho nových drenáží bylo 13 ha.
Odrůdový sortiment pšenice odpovídal světovému trendu a vypadal takto:
Mironovská, Jubilar, Florián, Zora. Mimo tyto odrůdy byl založen speciální
odrůdový pokus s dalšími perspektivními odrůdami zahraničními, u kterých byl
předpoklad vhodnosti do našich půdních podmínek a klimatu.
Nové způsoby děleného hnojení byly v Sukoradech již běžně používány a
to především u pšenic, neboť právě u nich měla a má každá odrůda jiné požadavky
na hnojení, a to zejména dusíkem, a to především ve vazbě na vývojové stadium,
kdy se jedná o odnožení, založení klasového vřetene, délku stébla a kvalitu zrna.
Rozhodnuto, převážnou část osiva nakupovat, a to buď přímo od šlechtitelského
ústavu, nebo výkupních závodů.
Další důležitou plodinou byla cukrovka. U její plochy došlo ke stabilizaci,
neboť se jedná o vysoce intenzivní plodinu, která mimo hlavního produktu, dávala
tehdy ve vedlejších výrobcích velké množství krmných hodnot, tehdy
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nedostatkových. Chrást, řízky, melasa. Problematická byla u cukrovky stále
vysoká potřeba ruční práce. Úkol zněl: zvyšovat hektarový výnos a snižovat
pracnost. Jednalo se jak o pracnost při jednocení tak i sklizni. Cesta byla viděna
v dalším zkvalitnění a aplikaci jednoklíčkového semene, lepší účinnosti herbicidů
a většího podílu mechanizace na sklizni.
V JZD Sukorady se jednalo o stabilizaci plochy asi na 40 ha a s výnosem
zatím 400 q, což byl průměr let 1966-70. Do konce pětiletky pak dosáhnout
v průměru 420q. U řízků bylo slíbeno zkvalitnění ze strany cukrovaru a to
zvýšením obsahu sušiny.
Z celkové plochy orné půdy připadalo na pícniny cca 25 % ve struktuře
plodin. Z pohledu správného osevního postupu to bylo nedostatečné. Luk bylo 10
ha, což činilo 3,7 % zemědělské půdy. Pro potřeby živočišné výroby byla celková
struktura krajně nevyhovující.
U pícnin je nutné hledat rezervy ve snížení sklizňových a skladovacích
ztrát. Řešení vidíme v senážování. První krok k tomu učiněn tím, že na minulé
členské schůzi zde v hospodě u Slavíků, bylo schváleno pořízení senážní věže.
Ekonomické propočty mluví ve prospěch tohoto způsobu sklizně a konservace. I
když se jednalo o dosti nákladnou investici, tak finanční situace družstva jí
umožňovala. Ve světě byla tato technologie běžně uplatňována.
V živočišné výrobě nám zúžení specializace umožnilo větší zaměření na
chov skotu. Jelikož intenzitu v živočišné výrobě byla řešena využíváním
vedlejších výrobků a bez nadsázky možno říci, že až na doraz, bylo nutno se smířit
s tím, že užitkovost bude stále vzdálena biologickým schopnostem zvířat v
dosažení vyšší užitkovosti.
Tak třeba u krav, z celkového počtu krav dosáhla pouze jedna užitkovostí
nad 5.000 litrů. Od 4.000 do 5.000 lt jich bylo 34 kusů a většina byla v kategorii
od 2.000 do 4.000. Několik jich je pod úrovní 2.000 lt.
U skotu byl plán zachovat a nezvyšovat stávající početní stavy, přestože
tlak je na zvyšování počtů. Určitým zatížením bylo i to, že ubývající krávy ze
záhumenek, bylo družstvo nuceno nahrazovat ve společném chovu.
Pro zkvalitňování základního stáda krav je připraveno užitkové křížení.
V tomto roce počítal plán s prodejem 1.120 litrů na 1 hektar.
Ve výrobě hovězího masa počítáno s prodejem 340 q včetně telat.
Vepřového masa mělo být prodáno asi 620 q a mimoto 300 kusů selat.
Krmná bilance byla podle ministerských norem téměř naplněna, ale reálná
situace nutila uplatnit polosynthetický výkrm býků ve starém kravíně.
V investiční výstavbě počítáno se zmíněnou senážní věží, jejíž dodávka a
montáž zajistí Vítkovické železárny. Připravována modernizace provozu ve
starém kravíně, kde namísto krmných vozíků plánováno nainstalovat krmné pásy.
Členstvím ve společném družstevním podniku na výkrm prasat nám vznikne
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povinnost podílet se finančně na výstavbě a po spuštění provozu podílet se na
zisku.
Bilančně byly družstvu na tento rok přiděleny tyto stroje: 1 řezačka SPZ
152, valník 7 t, automobil Žuk a rozmetadlo hnojiv nesené
Výsledek hospodaření je následující:
Na plánovaný zisk 1,049 tis. Kčs bylo dosaženo výsledku ve výši 1,182 tis.
Kčs. Hodnota základních prostředků vzrostla na 636 tis. Kčs. Samotná senážní
věž bude představovat hodnotu cca půl milionu. Ze strojů ještě nakoupeny: Starší
kombajn SK-4, traktor 3011 a šnekový dopravník. Do provozu dána dílna
s nejnutnějším vybavením.
Rovněž v bilanci pracovních sil trvá napjatá situace. Náhradou za část
družstevníků odcházejících do důchodu musela být přijímána opatření ke snížení
pracnosti. Zdroje pracovníků v místě byly vyčerpány, bylo tudíž nutné uvažovat
o budování bytových jednotek. Snižování počtu pracovních sil v zemědělství byl
již tenkrát celostátní trend, a muselo s tím být počítáno i v Sukoradech. Toto vše
úzce souviselo s odměňováním. Fond odměn byl rovněž z centra přísně limitován,
Řešení bylo hledáno i ve zlepšování pracovního prostředí, protože pohoda v práci
je stejně důležitá jako samotná odměna.
JZD vypomohlo s výstavbou klubovny SSM v bývalém hospodářství číslo
27. Podezdívka provedena z betonu. Vlastní stavbu tvořil starší poštovní vagón
zakoupený prostřednictvím JZD od ČSD.
Závěrečná slova z této výroční členské schůze:
Život vždy přinášel a přináší konfliktní situace a to v nejrozmanitější formě.
Záležitost mezilidských vztahů je věc choulostivá a pramení z toho, že každý jsme
trochu jiný a i náš názor se ne vždy ztotožňuje s názorem druhého. Úkolem
každého vedoucího pracovníka je být tím stabilizujícím prvkem. Je snadné
přijímat záměry, sebe lépe myšlené, ale složitější je tyto uvádět do života. Síla je
v kolektivním přístupu, v upřímné snaze podílet se na realizaci i ve vzájemné
sebeúctě. Přáním nás všech určitě je, aby se nám dílo i nadále dařilo.“
Pokračování v dalším čísle
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