Dvě družstva se slučují hlavně proto, aby se doplňovala ve výrobě
živočišné i rostlinné, aby se doplňovala i v organizaci práce a v
organizaci celého řízení. Jestliže v Kněževsi všichni již samozřejmě nastupují ráno do práce v úsecích v 6 hodin a odpoledne ve
13 hodin, koňské potahy právě tak, proč v Přílepích nastupují až
v 8 hodin ráno. To je proto, že organizace práce v Přílepcíh nedospěla patřičného stupně, ale je naděje, že při společném řízení se
to změní k lepšímu i v Přílepích. Jiný úkaz nevalné organizace je
vidět v tom, že je tam všechno odemčeno, každý si bere, co chce a
kde chce pro sebe, pro záhumenkové krávy a prasata. V Kněževsi
jsou sklepy, stodoly, sýpky uzamčené, neboť je to majetek společný,
ten nelze rozkrádat jednotlivci. Tak to při společném hospodaření
zařízeno a pochopeno bude i v Přílepích.

Důvod sloučení

V přílepském družstvu měli družstevníci, dřívější rolníci, koně
Hospodaření
dosud doma. To přináší družstvu mnoho zla. Vozí si pro ně píci
v Přílepích
domů a krmí jí i záhumenkové krávy. S brambory je právě tak,
vozí je do sklepů domů a pak krmí jimi i svůj dobytek. To v Kněževsi bylo již dávno uspořádáno. Koně jsou ve společných stájích.
Všechno se váží, co do družstva vchází, i to, co z družstva vychází. Proto přirozeně to tak bude i v Přílepích. Komise se usnáší, že
v Přílepích se hned zařídí stáj pro společné ubytování 8 párů koní a
záhumenkové krávy se postupně zruší.
Z počátku, kdy byla utvořena družstva, měli družstevní rodiny část Družstevníci
pozemku, výměra se ustálila, o velikosti 50 arů. Té záhumenky byla
v době, kdy celková úroda družstva nebyla dosti výnosná, zapotřebí k zajištění obživy družstevníkovy rodiny. Živil si krávu, vepře,
husy, slepice apod. Mělo to však také závadu pro družstvo jako
celek. Mnoho družstevníků si založilo mnoho dobytka a jej dokrmovali z polí družstva. Další závadou bylo na počátku družstevní
doby, že družstevníci leckdy místo, aby v údobí spěchu pracovali
s urychlením na družstevních polích, nechávali je nepohodě a sklízeli nejprve svoje. Vadívalo i to, že potřebovalo se mnoho koní, aby
oralo a sklízelo záhumenky.
Proto tak v létech 1958, 1959, 1960 propagovalo se společné obdě- Příjmy družstevníků
lávání záhumenek jak traktory, tak kombajny v době žní a výmlatu.
To bylo výhodné pro samé družstvo i družstevníky. Družstevníci
dostávali za 50arovou záhumenku podle průměrné sklizně družstva obilí, brambory, třeba 12 q pšenice, 10 q bramborů. K tomu
ještě brali naturálie za odpracované jednotky. To bylo 2 kg za 1
odpracovanou jednotku. Měl-li družstevník 800 jednotek, bylo to
16 q zrna. Proto se ukázalo, že příliš zrna zůstává jednotlivci na
úkor státu a samého JZD.
To vyvolalo na sjezdu družstevníků v Praze usnesení, že družstva
postupně přikročí k zavedení pevné odměny za práci v družstvu a
ke zvýšení důchodů a ke zrušení záhumenkového hospodářství.
Příjmy družstevníků v Kněževsi již několik let jsou značně vysoké.

Pevné odměny
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Výdělky Kde pracuje muž, třeba jako traktorista a jeho žena jako krmička
dobytka, dosahuje i 2000 pracovních jednotek. Je-li za jednotku 25
korun, k tomu 10 korun prémií, ještě 2 kg zrní na 1 jednotku jako
naturálie, z toho v posledních letech dostane družstevník jen 4 q
obilí v zrnu, ostatek se proplácí. Kromě toho má mnoho obilí, jak
výše ukázáno, za záhumenek v zrnu skutečném, takže příjem jich,
dvou družstevníků, je snadno 4 000 korun měsíčně. Někteří mají
příjem menší, ale jsou jednotlivci, kombajnéři, krmiči dobytka,
kteří v některých měsících vydělají ještě víc.
Srovnání platů A jsou-li pracovníci v průmyslu velmi dobře placeni, jsou v družstvch a na státních statcích zemědělci odměňováni za práci ještě
značně lépe.
Příjmy domácností A proto také v domácnostech jsou patrny velké příjmy na všem:
nový moderní nábytek, plno prádla, šatstva a obuvi, dobře upravené byty, nové prádelny s pračkami, ledničky, televizory, rozhlasy,
nová auta apod. Pokud se stravování týče, mohou si lidé dopřát
nejlepší a nejvydatnější jídla, uzeniny, cukrovinky, nápoje. V Kněževsi jsou v současné době 2 řeznictví, která prodávají obě mnoho
masa a masitých výrobků, je tu potravinářská samoobsluha, kde se
prodává kromě jiného mnoho lahůdek. Peněz je na všechno dost
a dost. V pohostinstvích, jak v čp. 102, 239, 108 bývá veselo, prodá
se hodně jídel a různých nápojů, často za vyhrávání harmonik.
Vybavení bytů Upravují se byty, domky, uvnitř a vně. Přistavují se světnice, verandy, vyměňují se menší okna za větší nová. Radost a světlo vchází do
domů, do bytů, rodin a do myšlení lidí. Každá třetí rodina sleduje
v televizorech denně život na celém světě v radostech, v pracovním
úsilí a v boji o lepší zítřky. Soutěží se o prvenství v továrnách, na
polích, ve stájích, v traktorových stanicích, v opravnách traktorů,
kombajnů, nákladních motorových vozů a život jde rychle, pevně,
úspěšně vpřed tempem rozhodným a nezadržitelným.
Nedostatek bytů Jen o byty je nouze. Přistavují jen tu a tam světnici na rozšíření
bytu, ale celé nové byty se zde nestaví. Bytová otázka se plně řeší
v městech a v průmyslových střediscích, ale na venkově zůstává při
starém. Bytová komise při místním národním výboru jen zřídkakdy může někomu přiděliti uprázdněný byt, vyskytne-li se nějaký.
Vždy je o jeden uvolněný hned několik uchazečů.
Rozpočet Rozpočet místního národního výboru dává možnost udržovat svoje domy, jako čp.304, 138, 124, 102, 69 a školní budovu.
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Rozpočet na rok 1960
Příjem (v tisících):
Daně a poplatky: 45,6 Kčs
Příjmy z funkční a správní činnosti: 145,5 Kčs
Příděl z vyššího rozpočtu: 53,4 Kčs
Celkem: 244,5 Kčs

Příděl na stravné: 56 Kčs
Výnos (příjem) v kinu: 43 Kčs
Vnitřní správa: 2 Kčs
Bytové hospodářství: 3 Kčs
Placené služby: 41,5 Kčs
Celkem 145,5 Kčs
Výdej (v tisících)
Místní komunikace: 3 Kčs
Školství a kultura: 4 Kčs
Mateřská škola a osmiletka: 30 Kčs
Školní jídelna: 70 Kčs
Učebnice: 2,1 Kčs
Kino: 39,8 Kčs
Požární ochrana: 0,4 Kčs
Sbor pro občanské záležitosti: 0,5 Kčs
Poslanci MNV: 29,1 Kčs
Správa MNV: 20,6 Kčs
Rozpočtové služby: 28 Kčs
Obecní domy: 5 Kčs
Příděl z vyššího rozpočtu pro školu: 20 Kčs
Celkem: 244,5 Kčs
V roce 1960 hradí stát všechny školní žákovské potřeby (papír,
psací náčiní, inkoust, gumy, barvy, tuže, štětce atd.), kromě toho
poskytuje žactvu všechny učebnice.

Školní pomůcky

Proti dřívějším dobám je to velké nalepšení pro obyvatele a žactvo,
vždyť bývaly doby, kdy na školní pomůcky a knihy mnozí rodiče
skutečně peněz nemívali. Kromě toho stát náš poskytuje žactvu
velmi laciné a vydatné stravování – a to všemu žactvu od mateřské
školy výš. Zdarma stát žákům dává také léčení a lékařskou službu
všeho druhu i ošetření chrupu. V létě velké části části žactva dává
ještě pobyt v letních táborech.

Podpora žactva
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