ho lajdačení v práci, nevyskytují se ani případy předstíraného
onemocnění, jako to často v letech předchozích bývalo, rovněž
odjíždění v sezoně, kdy ještě dočesáno nebylo, a předstírání na
telegram, že onemocněla maminka a podobně, ustalo. Je patrno, že
žáci škol pochopili již, a jejich vedoucí rovněž, že nelze zrazovati
kolektiv pracovní, že je nutné a jedině čestné vydržet a nefňukat.
Studenty řídí opět chmelařský štáb, znovu řízený zaměstnancem
Městského národního výboru města Prahy Ferdinandem Pfanem.
V chmelařském štábu opět sleduje denní výkony studentů škol
inspektorka Lupínková. Kancelářskou služby obstarává s. Fučík.
Oba zaměstnanci pražského MNV. Chmelařský štáb bydlí na místním národním výboru, kdež se mu na potřebnou dobu přechodně
uprazdňují 2 místnosti. Působnost štábu sahá na 9 chmelařských
obcí v okolí Kněževsi.
Pracovní výkony studentů jsou obdivuhodně dobré, skupiny pracovní vyhlašují večer rozhlasem výsledky práce, mívají průměry 11
až 14 čtvrtek na jednotlivce, a to jsou průměry pěkné. Rok od roku
se zvyšují. Je dosti těch, kteří češou denně nad 20 čtvrtek. Práce
jich je správná, chvályhodná.

Pracovní výkony

Ubytování česáčů věnuje JZD plnou pozornost a za přispění města
Prahy jsou pro jednotlivce samostatné postele, někde dvě nad
sebou. Česáči mají k použití umývárny s teplou vodou s vanami
a sprchami. Ač je studentů nad 2 tisíce, je večer, při večeři, úplný
pořádek a po ní rovněž. Všichni, i ti, kteří byli v kinu, musí o 9 hodině být ve své ubikaci a na lůžku. Toulání po 9 hodině se netrpí.
Kázeň je vzorná.

Ubytování česáčů

Po zdravotní stránce je o česáče rovněž dobře postaráno. Je tu
proto v sezoně chmelové četa zdravotníků s lékařkou. Zdravotníci
denně docházejí za česáčskými skupinami, aby byli k dispozici,
kdyby toho bylo potřeba. Lehce nemocní zůstávají doma – to je ve
zdejší škole, kde bytuje chmelařský štáb. Je-li onemocnění těžšího rázu, odváží je sanitní vozy do Prahy k léčení. Před místním
národním výborem stojí 2 i 3 sanitní vozy, které sem denně město
Praha posílá.

Zdravotní péče

Jiná lékařka má dozor nad stravováním česáčů, má dozor nad hygienou vaření, dbá o to, aby se dodržovalo denně různé a vydatné
vyvařování jídel.

Dozor

Letos opět stravování provádí Restaurace a jídelny se školenými
kuchaři. Tudíž na stravu nejsou stížnosti. Nikdo si také nestěžuje,
že by měl jídla málo.

Stravování

Vybírání brambor, sklizeň řepy, stahování slámy na polích bylo
provedeno včas. Tako orba i orba hluboká skončila před příchodem mrazů. Agronomem je s. Karel Konvalinka. Výkup obilovin a
ostatních plodin byl splněn nad 100 procent.

Polní práce
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Živočišná výroba V živočišné výrobě rovněž dosaženo bylo značné zlepšení, plní se
dodávky mléka, vajec, hovězího i vepřového masa. Plány dodávek
se překračují. Stavy dojnic, jalového dobytka, prasnic, selat, odstavených telat jsou nad stanovený plán. Dobytek je čistý, dobře živený, správně obsluhovaný. Hlavní zootechnik je s. Rudolf Vostrý.
Zjara obsazena byla nová stáj, vzorně zařízená. Je tam 115 dojnic.
Jsou ve velmi dobrém stavu. Vedoucím je tam V. Fojtík, čp. 302.
Dostalo se mu pochvaly za vzornou práci.
Pracovní doba Jak ve stájích, tak i v rostlinné výrobě nastupuje se práce včas,
v rostlinné ráno před 6 hodinou, odpoledne před 13.
Historie školy Stručná historie škol v Kněževsi: První škola v Kněževsi v čp. 98.
V roce 1894 koupil starý tento dům a vystavěl tam rodinou vilu dr.
Topka. Vyučovalo se v ní až do roku 1834. Chodili sem žáci z Kněževsi, Chrášťan a Přílep. Vyučovalo se v jedné světnici. Nebylo v ní
ani sedadel a ani na čem psát. Vedle učebny byla světnička, to byl
byt učitele. Přestalo se v ní vyučovat roku 1834, když obec prohlásila, že hrozí sesutím, ač stála pak ještě 30 let, ale docílila nové
školy čp. 121. Vyučovalo se v ní od roku 1835 do roku 1882. Učebna byla v levé polovině budovy. V druhé polovině byl byt řídícího
učitele. Dům tento byl později prodloužen na stranu východní, ne
však pro potřebu školskou. Tam, kde kdysi bývala učebna, je již 20
let veřejná knihovna.

První škola
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Druhá škola

Třetí škola

Čtvrtá škola
Třetí škola v Kněževsi – obecná škola. Vyučuje se v ní od roku
1883, jako ve škole čtyřtřídní. Čtvrtá škola v Kněževsi – měšťanská
škola. Vyučuje se v ní od roku 1904. Ve škole v čp. 121 vyučovalo
se až do roku 1859, jako ve škole jednotřídní (od roku 1835). Od
roku 1860 byla přeorganizována na školu dvoutřídní. Od roku
1877 na školu trojtřídní. Druhá a třetí třída neměly však místa
v čp. 121, proto bývaly v domech čp. 81, 37, 13, 117, ač to bývaly
světnice na učebny malé s malinkými okny.
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Hospodaření JZD Rok 1960 byl v hospodářském podnikání značně příznivý. O tom
přesvědčí čtenáře přehledné tabulky o výrobě rostlinné i živočišné
a pak také tabulka o intenzitě výroby v roce 1960.

332

333

Vysoké fondy JZD v Kněževsi opět v roce 1960, tak jako v roce 1959, má značně
vysoké fondy, jen fond kulturní obnáší 80 tisíc korun a je využíván
opět, jak mnozí soudí, jednostranně, vyčerpává se ponejvíce na
pořádání divadelních zájezdů, a to často i v době žňových prací, do
Prahy nebo Kladna, také na zájezdy po Československé socialistické republice, často dvoudenní, k přehradám, jako k přehradě na
Lipnu, na Orlíku nebo k Blatenské přehradě.
Zájezdy Na zájezdy takové půjčuje autobusy Státní autobusová doprava
v Rakovníku. Cestovné, vstupné a podobné výlohy jsou pro členy
JZD zdarma. Proto družstevnice a družstevníci rádi jezdí. Vyskytují se však často hlasy, že by mělo se peněz kulturního fondu využívat všestranněji, třeba také jako příspěvek na úhrady staveb jako
kulturního domu nebo stavby sálu kina, protože v nynější sokolovně je jeho umístění zcela nevhodné a nedostatečné.
Kulturní klub Činnost Kulturního klubu JZD v Kněževsi je jen velmi skrovná a
také jednostranná. Vedoucí kulturního klubu je ředitel školy Josef
Seifert, ale jen jeho hokejový klub, jedna složka, tělocvičné jednoty zdejší, se ponejvíc projevuje, sportují, konají zájezdy k různým
hokejovým zápasům, za nimiž jedou třeba do Chomutova, Kladna
a podobně. Jinak neprojevil se kulturní klub vážně, nejvíce se mu
vytýká, že nedokázal poslat a připravit členy Sokola k vystoupení na
státní Spartakiádě vůbec, ani nějakou malou skupinku cvičenců.
Cesty do zahraničí Během roku 1960 vypraveno bylo vždy několik členů JZD na delší
zájezdy, tak do SSSR, do Německé demokratické republiky, do Maďarské republiky, do Polska, do Tater také. Takové zájezdy těšily se
všeobecnému zájmu. Účastníci jich rádi vyprávěli o svých zážitcích
z cest na dvou veřejných schůzích, připravených Sborem pro občanské záležitosti. Vypravování byla zcela různorodá podle povahy
vypravěčů, některá vyvolávala veselý smích.
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