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PŘEDSTAVUJEME ING. MILADU MĚSÍCOVOU,
předsedkyni Svazu pěstitelů cukrovky
Moravy a Slezska

Ing. Milada Měsícová (nar. 1979) byla zvolena před
sedkyní SPC Moravy a Slezska představenstvem 20. 9. 2017
v Kroměříži. V předchozím volebním období byla členkou
představenstva a místopředsedkyní svazu.
Ing. Milada Měsícová pracuje od roku 2011 jako
předsedkyně představenstva Zemědělského družstva
Unčovice. Předtím působila v dceřiné společnosti tohoto
družstva, a to ZP Štěpánov, a. s., na pozici prokuristy
a poté i jako předsedkyně představenstva. ZD Unčovice
hospodaří zhruba na 6 200 ha v oblasti Olomoucka
a patří k významným pěstitelům cukrové řepy v oblasti
střední Moravy. Má velmi vyváženou strukturu podni
kání, v rostlinné výrobě se zabývá pěstovaním obilovin,
řepky, cukrové řepy a krmných plodin. Jako jeden z mála
podniků v ČR pěstuje na 210 ha i konzervárenský hrášek.
V živočišné výrobě se řadí mezi největší chovatele prasat
na Olomoucku (700 prasnic včetně rozmnožovacího
chovu) a má také na dvou farmách ustájeno zhruba
860 dojených holštýnských krav.
ZD Unčovice dlouhodobě pěstuje cukrovou řepu na
výměře 700–850 ha a dodává jí do tří cukrovarnických
společností. Poskytuje služby spojené se setím i vyorávkou
cukrovky a dlouhodobě spolupracuje s Litovelskou cukro
varnou, a. s., v oblasti služeb nakládky a čištění řepy.
Díky tomu, že ZD Unčovice dodává řepu více cukro
varnickým společnostem, působí Ing. Měsícová aktivně ve
dvou řepařských komisích – v Litovelské cukrovarně, a. s.,
a v Moravskoslezských cukrovarech, a. s. Je činná také
v Agrární komoře ČR, je členkou dozorčí rady republikové
komory a zároveň předsedkyní dozorčí rady Olomouckého
kraje i Olomouce.
Mezi hlavní priority si při svém zvolení do funkce
předsedkyně SPC Moravy a Slezska dala přiblížení svazu
se SPC Čech a do budoucna i možné spojení obou svazů
do jedné organizace, tak aby pěstitelé cukrové řepy
v České republice prezentovali směrem k ministerstvu
zemědělství své požadavky a potřeby jednotně.
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