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Kněževes kolem roku 1856

Jednotné zemědělské družstvo v roce 1956: Dne 2. února 1957
konala se výroční schůze JZD. Ta ovšem byla výrazem činnosti
a úspěchů družstva v roce 1956. Byla to schůze radostnější než v
letech předchozích, zejména proto, že pracovní jednotka za rok
1956 byla celých 22 Kčs. To znamená oproti roku 1955 zvýšení o
6,50 Kčs na jednotku a znamená to ovšem značné zvýšení příjmů
všechněch družstevníků. Vždyť při odpracovaných 500 jednotkách
je to příjem o 3250 Kčs vyšší než v roce 1955. Schůze za příjemné
nálady trvala celý den, večer následovala taneční zábava.

Hospodaření JZD

Letos příjmy byly větší zejména na mléce, krávy více dojily, a na
chmelu, ač jej nebylo více než v roce 1955, ale byl při třídění podle
jakosti příznivěji klasifikován, a proto příjem zaň byl značně vyšší,
a samy prémie na jakostní chmel příjem zvýšily. Počasí bylo vhodné, vláhy přiměřené množství, ač po jaru bylo děšťů tolik, až to
bylo na škodu, vždyť kupříkladu brambory nebylo možno správně
obdělati.

Důvody
vyšších příjmů

V první polovině roku byl předsedou JZD Karel Konvalinka, v
druhé polovině Ing. Jos. Černohlávek, místopředsedou Adolf Bušek, agronomem Voj. Panoška, první úsek vedl Ant. Šorsák, druhý
Frant. Ledvinka, třetí Konrád Fojtík.

Funkcionáři

Všechnu tu ohromnou práci, kterou zdolává JZD v Kněževsi za pomoci STS v Kněževsi a za pomoci brigád, a to rok od roku účinněji
a úspěšněji, podpořily letos 3 česací stroje, neboť postaveny byly
dva nové. Stroje jsou zřízeny na hlávky normální velikosti. Protože
letos byly hlávky drobnější, nevyspěly pro studené počasí, zůstávaly
mnohé na chmelině, ale význam česaček je veliký.

Nové česačky

V sezoně chmelové obdivuhodně zvládla se veškerá práce v sušárnách, na chmelnicích, v kuchyních, v ubytovnách i akce kulturní
pro osvěžení česáčů v době večerní. Vyžaduje to dobrou a všestranně promyšlenou organizaci.

Sklizeň chmele

Přestavba sušárny v čp. 123 na dvojsušárnu bude dokončena až v
roce 1957. Je to největší sušárna v Kněževsi.

Přístavba sušárny

Letos byl v JZD za pomoci ministerstva zemědělství sestaven výstavbní výhledový plán. Stavět se mají stáje při severovýchodním
okraji Kněževsi, a to stáje pro veškeren dobytek družstva. Již v roce
1957 postavena bude první stáj, ta pro hovězí dobytek.

Plán výstavby

Do JZD hlásí se nové rodiny z různých částí republiky a také
jednotlivci z místních lidí, jako Božena Modrová, Miroslav Ulrich,
Anna Koubková, Marie Najčová, Cec. Blahutová, Albína Veselá,
Marie Panošková, Kreislová a Nachtigalová. Při JZD má patronát
ministerstvo zemědělství.

Noví družstevníci

Příznivé výsledky dobré a obětavé práce ukazuje tato tabulka:

Výsledky práce
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Plodina / Plán výroby 1956 / Skutečná výroba 1956 /
Skutečná výroba 1955
Pšenice / 25,60 / 30,60 / 28,40
Žito / 24 / 23,30 / 24,10
Ječmen / 25,30 / 25,30 / 25,20
Oves / 23,10 / 22 / 25
Směska / 26 / 28 / 23,80
Obilí celkem / 10 200 / 10 603 / 10 470
Cukrovka / 400 / 333 / 440
Krmná řepa / 500 / 370 / 601
Vojtěška / 60 / 64 / 60
Brambory / 143 / 109 / 82
Řepka / 12 / 22 / 10
Chmel / 8,25 / 6,90 / 6,90
Státní dodávky

Státní dodávky v roce 1956 byly splněny na 154 %. Za 1550 q
ječmene sladovnického bylo dodáno družstvu právě tolik krmného
ječmene, ovšem o (neuvedeno) Kčs laciněji.

Sklizeň chmele

Sklizeň chmele:
1. úsek načesal 65 993 věrtelů, třetí jakostní třídy
s cenou 2307,85 Kčs.
2. úsek načesal 79 972 věrtelů, třetí jakostní třídy
s cenou 2356,45 Kčs.
3. úsek načesal 64 985 věrtelů, třetí jakostní třídy
s cenou 2 291,88 Kčs.

Celková tržba

Celková tržba v 1. úseku je 868 812,80 Kčs, ve 2. úseku 1 049 870
Kčs, ve 3. úseku 808 040 Kčs, celkem 2 726 723,67 Kčs. Na 1 hektar
vyrobeno 14 ec (?).

Dojivost

Za rok 1955 nadojilo se celkem 369 377 l mléka, letos 435 819 l.
Dojivost na krávu: 1953 – 3,2 l, 1954 – 3,5 l, 1955 – 4,48 l, 1956 –
5,2 l. Plnilo se na 194 %. V roce 1955 se nadojilo 369 377 l mléka, v
roce 1956 celkem 435 819 litrů.

Statistika
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Za rok 1956 získáno:
Na státní dodávku 352,30 vepřového masa
Na státní nákup 146,54 vepřového masa
Pro kuchyni JZD 62,45 vepřového masa
Prodej selat 47,55 vepřového masa
Přírůstek na stavu 25,80
Pro STS 29,50
Celkem 664,14
Získáno vajec:
Na státní dodávku 82 tisíc
Na volný trh 17 tisíc
Na STS 34 tisíc

Spotřeba v kuchyni 1,8 tisíc
Průměr snášky na 1 slepici za rok 113,80
Podle výroční zprávy JZD za rok 1956 je zajímavé porovnání:

Srovnání

1. stáj – krmička A. Hamršmídová
13 krav
Průměr dojivosti – 2 450 l
Celkem - 31 837 l
Odstaveno - 9 telat
Narodilo se - 12 telat
Příjem - 66 842 Kčs
Při stejných dávkách: výsledek 49 592 Kč
Příjem z 1 krávy – 5 141 Kč
2. stáj – A. Alberovská
12 krav
Průměr dojivosti – 1 540 l
Celkem – 18 445 l
Odstaveno - 1 tele
Narodilo se - 5 telat
Příjem – 33 324 Kčs
Při stejných dávkách: 19 282 Kč
Příjem z 1 krávy – 2 777 Kčs
V roce 1956 vystoupili z jednotného zemědělského družstva menší
rolníci, a to Josef Patrák z čp. 210 se 4,5 ha půdy a Rudolf Kučera z
čp. 197 se 4,5 ha půdy.

Vystoupili
z družstva
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