Plnění plánovaných úkolů v živočišné výrobě:

Plnění úkolů

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že JZD se dobře vypořádalo
s plánovanými úkoly v živočišné výrobě. Splnění mléka na 95,45 %
je způsobeno tím, že průměrný stav krav během roku byl nižší
než plánovaný. To se však ke konci roku vyrovnalo.
Přesto, že nebylo dosaženo zvláštního rekordu v přírůstcích u žíru
prasat, výsledek 41 dkg je dobrý, zvlášť když se zvýšil o 3 dkg na
kus a den. Že máme možnost dále zvyšovat přírůstek prasat, to dokazuje ta skutečnost, že s. Votýpková v minulém roce (v roce 1958)
docílila v průměru na každý den a práce 47 dkg přírůstku.

Přírůstky

V roce 1958 jsme také zlepšili poměr spotřeby jadrných krmiv na
1 kg vepřového masa. V roce 1956 spotřebovalo se 3,58 kg jadrných
krmiv, v roce 1957 už toliko 2,8 kg a v roce 1958 jenom 2,4 kg.

Zlepšený poměr

V roce 1958 zvýšila se dojivost na krávu o 199 l mléka proti
r. 1957. O to se nejvíce zasloužily tyto ošetřovatelky: Marie Konopásková nadojila od každé krávy 2942 litrů mléka, Anna Hamršmídová nadojila 2737 litrů, Marie Tůmová 2482 litrů, Marie Vránová 2263 litrů, Božena Doubková 2007 litrů, Zdeňka Brabcová
1934 litrů, Jiřina Nachtigalová 1900 litrů. Nejnižší dojivost
je ve stáji čp. 8, a to 1660 litrů na jednu krávu.

Nejlepší dojičky

Kravín na 100 krav s úplnou mechanizací (obrázek na následující
straně). Nad kravínem země poněkud stoupá a (neuvedeno) m
na svahu and stájí proveden byl hluboký vrh (? m hluboký), a tam
odtud vytéká tolik vody, že postačí pro potřeby několika plánovaných stájí. Má napájet 600 kusů hovězího dobytka a na 700 kusů
vepřového bravu. Mají tu být všechny stáje na vepře i skot.

Nový kravín
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Nový kravín
Stádo krav

Stádo krav se v roce 1958 značně zlepšilo: V roce 1957 – 16 krav
s dojivostí do 1600 litrů, v roce 1958 je takových jen 5. U krav
s dojivostí 1000-1500 litrů je tento poměr 68/33, u krav s dojivostí
1500-2000 litrů 89/74, u krav s dojivostí 2000-2500 litrů 41/77,
u krav nad 2500 litrů 19/31.

Prověrka
efektivnosti

Koncem roku 1958 byla v družstvu na doporučení OV KSČ provedena prověrka efektivnosti hospodaření, a to především v živočišné výrobě. Výsledek prověrky potvrdil, že v živočišné výrobě
se šlo správnou cestou zvyšováním výroby na 1 ha a snižováním
nákladů na jednotku výroby.

Zlepšování

Pokud jde o organizaci v živočišné výrobě, podařilo se zvýšiti
osobní odpovědnost za ošetřování určitého počtu dojnic mladého
dobytka i prasat. Bylo již započato s vážením, zajišťováním váhových přírůstků i u prasat. To všechno znamená, že se ve výrobě
postoupilo znovu o hezký kus cesty kupředu.

Dílny

Vedle rostlinné a živočišné výroby jsou v družstvu dílny. Družstvo má své kováře, koláře, zámečníky a tesaře. Nemusí se počítat
s dlouhým čekáním na opravy strojů a nářadí.

Výstavba

Provádí se i rozsáhlá výstavba. Je to kravín, sušárny a oprava a
rozšiřování parníků u sušáren chmele. V plánu je stavba vodojemu a stavba 2 poroden prasnic.

Upevňování
družstva

V roce 1958 byl učiněn podstatný krok v upevňování družstva.
Přijato bylo 35 družstevníků, vyloučeno 5. Stav členů k 1. lednu
byl 203 členů, nyní ke konci roku bylo 234 členů. Přihlašují se
však ještě i jiní. Také členská i nečlenská půda družstva se zvýšila
o 30,05 ha.

Mládež
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Mladým lidem do 16 let bude se vyplácet 20 % z odpracovaných
norem. V příštím roce má družstvo získat 7 mladých lidí ze školy
vycházejících pro JZD a do zemědělské učňovské školy. Aby je
družstvo spíše získalo, rozhodlo se poskytnouti jim různé výhody.
Vedle změkčených norem jim JZD bude dávati obuv, zimní i letní

šatstvo, hlavně pracovní oděv, hraditi jim bude učební pomůcky a
pro dobu učení jim bude poskytována polední strava zdarma.
Na společné schůzi stranické organizace představenstva JZD,
revizní komise a rady místního národního výboru bylo rozhodnuto vytvořiti v obci Kulturní klub Jednotného zemědělského
družstva, který bude zajišťovat osvětovou a kulturní činnost
v obci. V roce 1960 přispěje JZD na tuto činnost 110 000 Kčs. Jde
o to, aby mládež v naší obci byla získána k uvědomělé činnosti na
dovršení velkého díla dokončení socialistické výstavby u nás.
Předseda připomněl družstevníkům, že při odstraňování nedostatků není správné činiti výtky po straně, ale lépe, ba výhradně
činiti se tak má jen na členských schůzích, a tak se podílí již
každý družstevník na kolektivním rozhodování družstva. Ne snad
pomluvami je chápat naši družstevní demokracii. Ukázal i na to,
že někteří, třeba úsekáři, zvykli si říkat členům „Jděte na vedení“.
To je nesprávný názor, vždyť už úsekář, zootechnik, účetní apod.
je člen vedení a není správné dávat řešit to nepříjemné „vedení“
a sami tak unikat součinnosti s vedením. Někdy je ovšem nutné
rozhodovat o řešení na družstevních schůzích.

Kritika

V minulém roce 1958 někteří družstevníci a i ne-družstevníci
byli vyznamenáni za pracovní úspěchy. Tak u příležitosti oslav
dne vítězství 9. května „Za zásluhy o výstavbu“ byl vyznamenán
s. Ledvinka a s. Anežka Závorová. Za pracovní úspěchy s. Karel
Konvalinka a s. Štěpán Stáník.

Ocenění

Později za obětavou a záslužnou činnost v Čs. červeném kříži dostala oprávnění nosit čestnou stužku družstevnice Alena Vachtlová, rozená Amlerová.

Čestná stužka

„Za zásluhy o výstavbu“ prezidentem republiky na návrh vlády
vyznamenáno bylo i kněževeské Jednotné zemědělské družstvo.
Zmiňuji se zde i o tom, že kronikář za vzorné vedení kroniky dostal čestné uznání od kulturního odboru rady okresního národního výboru.

Ocenění JZD

Jednotné zemědělské družstvo končilo svoji zprávu na výroční
schůzi družstevníků za rok 1958 připomenutím, že správné je
věnovat maximální pozornost naší hlavní plodině chmelu. Neopomenout žádná agrotechnická opatření. Pečlivým ošetřováním
chmele zajistit plánované výnosy i jakost, neboť jenom dobrá práce družstevníků a STS rozhodne o tom, jak zvýšíme svoji životní
úroveň a jak přispějeme při zajišťování našich pracujících v městech i na venkově. Jde o to, jak co nejdříve a nejlépe dosáhnout
cíle, dovršit socialismus a socialistickou výstavbu, abychom mohli
v klidu a míru pracovat a žít.

Chmel

Předseda družstva Ing. Jos. Černohlávek pak děkoval všechněm
družstevníkům, jak mužům, tak ženám, brigádníkům, patronát-

Poděkování
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nímu závodu ministerstva zemědělství, okresnímu národnímu
výboru, státní traktorové stanici a zejména komunistické straně a
místní organizaci KSČ.
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