Kčs měsíčně, některé vdovy i více, jsou tu také důchody i 1200 Kčs,
1300 Kčs měsíčně. Za oběd platí do 200 Kčs 50 h, do 250 Kčs 1
Kčs, do 302 Kčs 2 Kčs, do 350 Kčs 2,50 Kčs, do 400 Kčs 3 Kčs atd.
Na dobré prosperitě JZD v roce 1959, jakož i v roce 1958 je dobře
vidět, že zavedení velkovýroby v zemědělském hospodaření bylo
správné, neboť se skutečně ukázalo, že rozhodně a vysoce předstihuje soukromou zemědělskou malovýrobu. To dokazuje výše mzdy
na odpracované jednotky, vždyť v roce 1958 byla 30 korun a za
jednotky odpracované na chmelniční výrobě 45 korun, v roce 1959
dosáhla odměna za jednotku 28 korun.
JZD mělo v roce 1959 velkou sklizeň obilí, průměrná sklizeň byla
37 q na 1 ha. Toho nebylo dosaženo ještě nikdy předtím. Dobrou
prosperitu družstva dokazují také tato čísla: K 31. 12. 1939 bylo
v Kněževsi 539 kusů hovězího dobytka, k 31. 12. 1959 709 kusů,
v JZD 642. K 31. 12. 1939 bylo v Kněževsi 861 prasat, k 31. 12.
1959 992 prasat, v JZD 717.

Sklizeň obilí

JZD sklidilo mnoho obilí, slámy, suché píce, bramborů, krmné
řepy – může dobře krmiti koně, krávy, jalový dobytek, prasata. Je
i dobrá sklizeň chmele. Mezi družstevníky je plná spokojenost,
pracovní morálka je velmi dobrá. Dodržují se agrotechnické normy, všechny práce dokončují se včas. Také sláma po kombajnech
z doby žní je všechna sebrána a zestohována. V předchozích letech
sebrat slámu ze strnišť, to býval těžký problém.

Zhodnocení sklizně

JZD v Kněževsi v roce 1959 se rozšířilo. Do JZD vstoupili všichni
zemědělci kromě Jakuba Vaňka, který jediný pokračuje v soukromém obhospodařování svých 2,70 ha polí, ač je 74 let stár. A proč
zůstal jediný mimo družstvo? Že všichni ostatní do JZD přešli dříve již, vysvětluje kupříkladu příjem kočího člena družstva Štěpána
Stáníka. Jeho čistý příjem za 1. republiky činil nejvýš 6 tisíc korun
ročně. V roce 1959 jeví se takto: za pracovní jednotky 24 186,40
korun, za neprobrané naturálie 2083,50 korun, příděl naturálií,
zrna za 1600 korun, příděl 4 q bramborů 200 korun, sklizeň z 50 a
záhumenky. Proto jediný Jakub Vaněk zůstal mimo JZD.

Rozšíření JZD

Za členy družstva se přihlásili: Anežka Patrovská, Zdeňka ČeNoví členové družstva
chová, Zdeňka Veselá, Božena Rolcová, Marie Štuksová, Jaroslava
Kounovská, Anna Milerová, Zdeňka Votýpková, Josef Pastor, František Louda. Celkem během roku bylo přijato 41 nových členů.
Všech členů je 266. Z nich 19 členů ve stáří do 25 let, 73 členů od
26 do 45 let, od 46 do 60 let 109, nad 60 let 71 členů.
Kde družstvo prospívá, přihlašují se za družstevníky také rodiny
Hodnocení činnosti JZD
z jiných obcí. Tak je tomu i v Kněževsi. Dobrá prosperita družstva
je podmíněná i dobrou nebo vzornou pracovní morálkou a u nás je
pracovní morálka všeobecně vzorná a proto i výdělky jsou velké.
Proto družstvo má vysoké fondy, také nedělitelný fond, fond
kulturní (přiděleno mu v roce 1959 110 tisíc korun), fond krmiv a
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osiv to nejlépe ukazuje. V roce 1955 činil 2 995 tisíc, v roce 1958
již 7 775 tisíc a v roce 1959 11 118 tisíc korun. Proto v roce 1959
družstvo mohlo vykoupiti traktorovou místní stanici od státní
správy. JZD splácí pravidelně investiční úvěry a každoročně podniká velké stavby.
Chmelařství Chmelařství u nás je ze všech oborů výroby nejdůležitější, ač nelze
podceňovat živočišnou a rostlinnou výrobu. V roce 1959 sklízelo
se 189,09 ha chmelnic, v tom je 12 ha výsazu a 11 ha jednoletých
chmelnic. Sklizeno bylo 169 403 q suchého chmele, ač plán předpokládal 1 593 q. Sklizeň z 1 ha činila 20,6 metrických centů a rok
nebyl sklizni nijak zvlášť příznivý.
Chmelnice Výtěžnost chmelnic je stále větší a bude růst dále, protože rok od
roku zakládají se nové chmelnice odrůd veliké úrodnosti a slabé
chmelnice se odstraňují, protože jejich výtěžnost nebývá valná.
Chmelnicím věnuje se hodně hnojiva, jak mrvy chlévské, tak
umělých hnojiv. Chmelnicím věnuje se také hodně postřiků proti
peronospoře, svilušce a mšicím. Pětkrát během roku se postřikují,
a to pomocí malých traktůrků „holdrů“, které projíždějí v řadech
chmelnic, a ještě letadlovým postřikem. Postřik provádí se i na
kořenáče po jaru do otevřených záhonů.
Nové sušárny Zařizují se nové velké sušárny a staré se modernizují, zejména
střešní a vrchní ventilace se dělají. Má se tak vyhověti zásadě
„Hodně vzduchu pod sušený chmel a páry z něho rychle odstranit
pryč“. Poznalo se, že na sušení chmele načesaného mnoho záleží.
Prodaný chmel se hodnotí na třídy, podle nich stanoví se cena a
není-li průměr tříd menší než 3, vyplácí se na kupní cenu prémie a
ta bývá značná a velmi ovlivní celkový čistý příjem za chmel.
Statistika V roce 1959 bylo sklizeno 13 231 q zrnin místo předpokládaných
11 667 q, tj. o 13,5 % více. Proto lehce se plnila dodávka pro stát 4
135 q zrnin, 104,5 %. Na naturálie členů dáno 15 % sklizně, totiž 1
740 q obilí, ač strop na naturálie člena rodiny (nezaopatřeného) činil jen 4 q obilí. Krmivový fond v roce 1958 činil 4 363 q zrna, byl
v roce 1959 zvýšen na 5 963 q zrna. Obilí sklízela hlavně četa s 5
kombajnéry a sklidili 360,22 ha a namlátili 11 990 q zrna. Většinu
této práce provedly hlavně 3 kombajny ze zmíněných 5. Stahování
a stohování slámy provádělo se novým způsobem „stahovacím
ramenem“ pomocí 6 osob a 2 traktoristů a stahování slámy po
kombajnech je úkol nesnadně splnitelný, vždyť v žádném jiném
JZD v okol není po 1 ha tolik slámy jako v Kněževsi.
Siláž Ač od jara do listopadu vůbec nepršelo, přece naplněny byly 2 velké silážní jámy na 8 000 q zelené hmoty, hlavně kukuřice, a přispěly tak k dobré krmivosti krav a ke značnému zvýšení dojivosti.
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Brambory Bramborů bylo všeobecně málo, ale u nás sklizeň poměrně dobrá a
nejlepší na celém okrese, ačkoliv plán předpokládal na 1 ha 140 q,
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byl jenom 94 q.
Mechanizační V roce 1959 vytvořilo se při JZD mechanizační středisko. Družstvo
středisko přejalo a zaplatilo od Strojní traktorové stranice v Olešné veškeré
stroje, zařízení a budovy. Byly to 2 pásové traktory, 6 kolových
traktorů, 5 obilních kombajnů, vazače, valníky, pařící koloun a
veškeré závěsné nářadí. Kromě toho má JZD 3 nákladní auta. Při
mechanickém středisku byla zřízena opravářská dílna a pro ni
vystavěna velká opravářská hala v čp. 24. Mechanizační středisko
a zejména jeho kombajnéři se dobře osvědčili a opravářská dílna
rovněž.
Dojivost Dojivost krav vcelku byla zvýšena, tvrdí se, že to není zcela odvislé na výši a druhu krmiva, ale i na pečlivé obsluze. Pravda jeví se
výrazně v péči o dojnice, třeba soudružka A. Hammerschmiedová.
Mívala největší dojivost, když měla skupinu 12 krav v samostatné
stáji, kde krmila i dojila. Ostatní krmičky říkávaly, že je to proto,
že si tam opatřuje trochu píce mimo přidělené. Ona to popírala.
V roce 1959 však pracuje ve společné stáji, kde jen dojí a dobytek
čistí a ejhle, docílila ze všech dojiček nejvyšší dojivosti opět.
Odchov selat Na péči záleží i v odchovu selat. Tak jedna družstevnice měla průměr v odchovu selat od jedné prasnice 15,5 selat, jiná 13,75 selat,
další 3,3 selat.
Mzdy Mzda u krmičů dobytka se dává podle přírůstku na váze, tak jako
u dojení podle nadojeného mléka. Jsou přidělovány stejné dávky
krmiv všechněm pracovníkům podle stejných kategorií a přece
výsledky jsou značně rozdílné. Uvádím případ. Družstevník Tomeš
na kus a den získává 65 dkg živé váhy, družstevnice Ulrichová 50
dkg, Zdeňka Veselá 50 dkg.
Výsledky hospodaření Ještě přehled z výsledků hospodaření za celý rok: V roce 1958 bylo
dodáno 382 246 l mléka na státní dodávku, v roce 1959 418 952
litrů, to je plnění na 109,59 %. V roce 1958 bylo dodáno hovězího
masa 488,89 q, v roce 1959 659,42 q, to je plnění 134,80 % V roce
1958 dodáno bylo vepřového masa 464,53 q, v roce 1959 596,39 q,
to je plnění 127 %. Tržby podle živé váhy v celku za rok 1958 činí
1 459 683 korun, v roce 1959 1 9190 750 korun. Veškeré tržby
v živočišné výrobě za rok 1959 dosahují 21 % veškeré tržby JZD.
Z toho plyne, že veškerá tržba JZD byla 9 098 800 korun.
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