Jen péče o udržení míru vyžaduje dosud značného úsilí. Zmíním
se dále o jednotlivostech v našem životě, nejprve o počasí, neboť
na něm je závislá úroda obilí, chmele, okopanin, píce, množství
mléka, masa, vajec, také výdělky družstevníků a pracovníku v
zemědělství.
Počasí v lednu bylo celkem nezvykle mírné. Jen jedenkrát během
Počasí
zimy ukazoval teploměr, když se rozednívalo, 21 stupeň zimy. V
posledních dnech ledna bývala v době přespolední teplota kolem
nuly. První dny února, a to až do 10. února byly studené. Měsíční
předpověď počasí pro další dny února se plně splnila a bylo až do
konce února teplo, v posledních dnech dosáhla rtuť na teploměru
docela 9 stupňů nad nulou. 28. února o poledni ukazoval teploměr
10 stupňů tepla. Ke konci března napadlo na 50 centimetrů sněhu,
držel však jen 4 dni a zmizel. Protože pole byla rozmrzlá, vydala
dosti vláhy, neboť voda se pěkně do země vsákla. Vždyť pozemky z
údobí ke konci roku 1959 byly značně vyschlé. Stavěči drátěnek ve
hloubce 30 cm při kopání děr na sloupy naráželi na zcela suchou
zemi. Po celý duben bylo počasí mírné, teplota v noci jen málo
pod nulou. Během dne bývalo 10, 12 i 14 stupňů tepla. Několikrát
během dubna pršelo, a ač to byly jen menší deště, velmi posloužily
klíčení a prvnímu růstu, vždyť ozimy z loňska se vůbec nezelenaly,
teprve ve druhé polovině dubna začala se pole zelenat. Pícniny z
loňska jsou zcela zaschlé a řídké. Proto přisívají do nich jílek, aby
zhoustly, a ten potřebuje zamoknout zrovna tak, jako do jařin zaseté vojtěšky a jetele.
V květnu až do „zmrzlíků“ dosahovala teplota jen 12 až 14 stupňů,
ale již 14. května v době po „zmrzlíchích“ teplota 18, 20, 22, 26
stupňů. Deště se také dostavily, dobře namoklo. Pícím a obilí to
značně prospělo, chmeli rovněž. Vláha a teplo vyvolalo rychlý růst
chmelných prutů. Padesát pomocníků mládeže zemědělských škol
nikterak nestačí rychlému růstu a nastává katastrofální stav. Hustě
zarostly záhony chmelnice, zavádění to zdržuje.
Předseda družstva JZD vyzval rozhlasem všechny občany, aby
v neděli přišli na pomoc, a to všichni občané – zaměstnanci továren, družstevníci a pracovníci různých povolání, připomenul, že je
to velmi potřebné. V prvním úseku do práce se dostavily 4 ženy, ve
druhém 2. Když viděly, že jsou samy a nepřišel nikdo ze zaměstnaných v kanceláři a ani z funkcionářů, rozzlobeny odešly domů.

Výpomoc

Po 20. květnu teplota klesla poněkud až na 20 a 16 stupňů. Během
celého jara poprchává, někdy vydatně, ale protože podzim roku
1959 byl velmi suchý, přepršky nepostačují a druhé píce narostlo
jen málo. Ta se zkrmila na zeleno, k usušení jí nebylo.

Počasí

V červnu a červenci bylo spíše chladno, v noci kolem 10 stupňů, ve
dne 17, 18, 20 stupňů. Jen po 3 dny v červenci vystoupil teploměr
na 26 až 28 stupňů. V srpnu počasí zůstalo, tak jako bylo v červnu
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a červenci, a k tomu časté přeháňky, takřka denně, sklizeň obilí
značně zdržovaly.
Sklizeň obilí JZD má 5 kombajnů na sklizeň obilí, jimi sklidilo se beze ztrát
všechno obilí kromě žita, jež posekalo se samovazy. Kombajny
vymlácené obilí sváží se traktory k čističce do skladu v čp. 55, kde
z koreb vypouští se do výfuků, prochází vzduchem poháněné na
sýpky a přitom se vysušuje a dosušuje.
Podzimní práce V září 1961 je poměrně chladno. Podzimní práce na polích konají
se v agrotechnických lhůtách, je zaseto včas. Zimní orba je důsledně provedena, všechna pole jsou zorána. Zaseté obilí pro velké sucho neroste, pole se nezelenají. Někde nechtěli seti do suché země,
ale ukázalo se, že lépe učinili ti, kteří poslechli rad uváděných v
novinách a zaseli. Toto zaseté obilí přece jen vzklíčilo.
Počasí V druhé polovině září se vyjasnilo, také v říjnu a listopadu, by i
v prosinci bylo poměrně teplo. Do Vánoc byla příroda takřka bez
sněhu. Zajímavé je, že během sezony sklizně chmele bylo příjemné
počasí, takže česači chmele si je pochvalovali. Již několikrát bylo
pěkné počasí, když se česal chmel, i když leckdy předtím bývalo
nestálé počasí s přeprškami, a o sezoně chmelové deště ustaly a
byly slunečné teplé dny. 25. až 28. srpna 30 i 33 stupňů tepla.
Úroda obilí Úroda obilí všech druhů - pšenice, žita, ječmene, ovsa, směsek byla velmi dobrá, ba správněji řečeno nadměrná, předstihla očekávání a výši úrody v letech předchozích. Na jednom pšeničném lánu
byla průměrná sklizeň 46 q na 1 ha.
Sklizeň ovoce Sklizeň ovoce byla v roce 1960 velmi skrovná.
Sklizeň chmele Sklizeň chmele byla ještě lepší než v roce 1959. JZD v posledních
letech vysázelo celé velké lány nových chmelnic novými propěstovanými odrůdami, které dávají nejen zlepšený chmel, ale též
mnoho chmele. Soudívalo-li se, že 20 načesaných čtvrtek, to bylo
tak v roce 1920, dnes již 30 čtvrtek na 1 kopě trsů je málo, některé
chmelnice dávají dnes 40 čtvrtek, ba také 50 čtvrtek na 1 kopu trsů.
Suší se chmel na nových prostorných sušárnách, sušení se věnuje
značná péče, musí se docíliti dobrých tříd při hodnocení v Žatci,
neboť podle toho se za chmel platí. Podle těchto tříd zvyšuje se
příjem nebo se snižuje. To je odvislé na jakosti sušáren. Proto také
v roce 1960 staví JZD opět nové, prostorné, vysoké, plně větratelné
sušárny na dvoře místního národního výboru se třemi sušícími
komorami. JZD zavádí i v sušárnách mechanizaci, hlavně výtahy,
takže práce zde se ulehčuje a provádí s menším počtem zaměstnaných. Sušiči chmele dříve pracovali těžce, dnes však jejich práce
není namáhavá.
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Česáči chmele Česáči chmele jsou většinou studenti a studentky pražských škol,
vedou si po celou sezonu velmi ukázněně, není ani nejmenší-

ho lajdačení v práci, nevyskytují se ani případy předstíraného
onemocnění, jako to často v letech předchozích bývalo, rovněž
odjíždění v sezoně, kdy ještě dočesáno nebylo, a předstírání na
telegram, že onemocněla maminka a podobně, ustalo. Je patrno, že
žáci škol pochopili již, a jejich vedoucí rovněž, že nelze zrazovati
kolektiv pracovní, že je nutné a jedině čestné vydržet a nefňukat.
Studenty řídí opět chmelařský štáb, znovu řízený zaměstnancem
Městského národního výboru města Prahy Ferdinandem Pfanem.
V chmelařském štábu opět sleduje denní výkony studentů škol
inspektorka Lupínková. Kancelářskou služby obstarává s. Fučík.
Oba zaměstnanci pražského MNV. Chmelařský štáb bydlí na místním národním výboru, kdež se mu na potřebnou dobu přechodně
uprazdňují 2 místnosti. Působnost štábu sahá na 9 chmelařských
obcí v okolí Kněževsi.
Pracovní výkony studentů jsou obdivuhodně dobré, skupiny pracovní vyhlašují večer rozhlasem výsledky práce, mívají průměry 11
až 14 čtvrtek na jednotlivce, a to jsou průměry pěkné. Rok od roku
se zvyšují. Je dosti těch, kteří češou denně nad 20 čtvrtek. Práce
jich je správná, chvályhodná.

Pracovní výkony

Ubytování česáčů věnuje JZD plnou pozornost a za přispění města
Prahy jsou pro jednotlivce samostatné postele, někde dvě nad
sebou. Česáči mají k použití umývárny s teplou vodou s vanami
a sprchami. Ač je studentů nad 2 tisíce, je večer, při večeři, úplný
pořádek a po ní rovněž. Všichni, i ti, kteří byli v kinu, musí o 9 hodině být ve své ubikaci a na lůžku. Toulání po 9 hodině se netrpí.
Kázeň je vzorná.

Ubytování česáčů

Po zdravotní stránce je o česáče rovněž dobře postaráno. Je tu
proto v sezoně chmelové četa zdravotníků s lékařkou. Zdravotníci
denně docházejí za česáčskými skupinami, aby byli k dispozici,
kdyby toho bylo potřeba. Lehce nemocní zůstávají doma – to je ve
zdejší škole, kde bytuje chmelařský štáb. Je-li onemocnění těžšího rázu, odváží je sanitní vozy do Prahy k léčení. Před místním
národním výborem stojí 2 i 3 sanitní vozy, které sem denně město
Praha posílá.

Zdravotní péče

Jiná lékařka má dozor nad stravováním česáčů, má dozor nad hygienou vaření, dbá o to, aby se dodržovalo denně různé a vydatné
vyvařování jídel.

Dozor

Letos opět stravování provádí Restaurace a jídelny se školenými
kuchaři. Tudíž na stravu nejsou stížnosti. Nikdo si také nestěžuje,
že by měl jídla málo.

Stravování

Vybírání brambor, sklizeň řepy, stahování slámy na polích bylo
provedeno včas. Tako orba i orba hluboká skončila před příchodem mrazů. Agronomem je s. Karel Konvalinka. Výkup obilovin a
ostatních plodin byl splněn nad 100 procent.

Polní práce
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Živočišná výroba V živočišné výrobě rovněž dosaženo bylo značné zlepšení, plní se
dodávky mléka, vajec, hovězího i vepřového masa. Plány dodávek
se překračují. Stavy dojnic, jalového dobytka, prasnic, selat, odstavených telat jsou nad stanovený plán. Dobytek je čistý, dobře živený, správně obsluhovaný. Hlavní zootechnik je s. Rudolf Vostrý.
Zjara obsazena byla nová stáj, vzorně zařízená. Je tam 115 dojnic.
Jsou ve velmi dobrém stavu. Vedoucím je tam V. Fojtík, čp. 302.
Dostalo se mu pochvaly za vzornou práci.
Pracovní doba Jak ve stájích, tak i v rostlinné výrobě nastupuje se práce včas,
v rostlinné ráno před 6 hodinou, odpoledne před 13.
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