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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.
Vítání občánků V roce 1960 první vítání novorozeňat konalo se 17. 4. 1960. Konalo se v obřadní síni v 1. poschodí čp. 124, jež je majetkem místního národního výboru a sídlem výboru. Do svazku obce přijata a
uvítána byla tato novorozeňata:
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Milena Bradáčová, narodila se 12. února 1960 v Rakovníku manželům Josefu a Věře Bradáčovým, zaměstnaným v truhlářské dílně
v Kněževsi.

Lenka Koubková, narodila se 26. ledna 1960 v Rakovníku manželům Ladislavu a Ludmile Koubkovým, otec stavěč drátěnek, matka
kuchařka v JZD v Kněževsi.
Zdeněk Konopásek, narodil se 10. března 1960 v Rakovníku
manželům Zdeňkovi a Libuši Konopáskovým, otec úředník, matka
úřednice na okresním národním výboru v Rakovníku.
Helena Vrábíková, narozená 24. dubna 1960 v Rakovníku matce
Vlastě Vrábíkové, dělnici v keramických závodech v Rakovníku.
Miroslav Malafa, narodil se 12. května 1960 v Rakovníku manželům Josefu a Marii Malafovým, dělník ve výkupním závodu obilném a krmička v JZD v Kněževsi.
Václav Doubrava, narozený 18. června 1960 v Rakovníku manželům Václavu a Emilii Doubravovým v Kněževsi, otec kovodělník,
matka úřednice.
Vladimír Rudolf, narodil se 27. července 1960 v Rakovníku manželům Vladimíru a Věře Rudolfovým, zaměstnaným v JZD Kněževes, členům JZD.
Bohumil Bechner, narozený 24. září 1960 v Rakovníku manželům
Bohumilu a Věře Bechnerovým, otec soustružník kovů, matka
úřednice.
Alois Mach, narozený 27. září 1960 v Rakovníce manželům Aloisu
Machovi a Anně Machové, otec horník a matka učitelka v Kněževsi.
Průběh vítání
Vítání novorozeňat zúčastňují se předseda MNV v Kněževsi,
tajemník MNV, předseda sboru pro občanské záležitosti a členky
sboru, jakož i pionýrky ze školy a dvě svazačky, členky Svazu mládeže, dále fotoslužba. Členka sboru M. Pertlová vítá rodiče dítek,
druhá členka Jiř. Stránská obstarává hudbu (rozhlasovou), předseda sboru Jos. Hauner představuje předsedovi MNV děti a rodiče,
pionýři recitují básně jednotlivě a sborově, svazačky podarovávají květinami a památkovými obrázky. Potom následuje hudba,
zapisování do pamětní knihy a všeobecné fotografování. Předseda
MNV vítá novorozené do svazku obce, blahopřeje rodičům k dobré výchově dětí v řádné občany a k úspěchům v životě dětí. K vítání
dětí přicházejí s nimi obyčejně otec i matka a často i příbuzní, jako
babička, teta, strýc a podobně. Jen málokdy se přihodí, že matka
přijde sama. Na fotografování rodiče dbají, neboť jsou to upomínkové obrázky pro celý život. Každý chce vidět, jaké bylo to děťátko
maličké při vítání do života, třeba po 20 letech, třeba po 40 letech a
podobně.
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