Zhodnocení Referát o hlavních úkolech MNV v Kněževsi přednesl předseda
s. Konvalinka. Ve své zprávě zhodnotil přípravu a průběh voleb a
plnění závazku v soutěži o Vzornou obec.
Hospodaření JZD Výňatek ze zprávy o hospodaření v JZD Rudý říjen za rok 1964.
Tento rok byl pro družstevníky zatěžkávací zkouškou, neboť vlivem sucha byla ohrožena úroda a výživa značného stáda dobytka.
Bylo ohroženo plnění socialistických závazků a hlavně kolektivu v
rostlinné výrobě.
Chmel Chmel pěstuje JZD Rudý říjen na výměře 270 ha a již druhý rok
se umístilo v celostátní soutěži na šestém místě. V roce 1963 na
druhém, v roce 1964 na čtvrtém místě v republice v kategorii závodů nad 50 ha chmele a vždy obdrželi čestné uznání „Budovatele
socialistického zemědělství“.
Výkup V roce 1964 nesplnilo družstvo plán nákupu chmele vlivem sucha.
Státní nákup byl splněn takto: obilí - 94 vagony, chmel suchý 2583
q, maso celkem 2864 q, mléko 858 270 litrů.
Stav dobytka Stav dobytka 1964 (druh - plán - skutečnost): Skot celkem - 1271
kusů - 1285 kusů. Dojnice - 447 kusů - 449 kusů. Prasat celkem 927 kusů - 972 kusů. Prasnice - 120 kusů - 119 kusů. Přírůstky u
hovězího - 0,60 kg - 0,66 kg. Přírůstky u vepřového výkrmu - 0,46
kg - 0,48 kg. Roční dojná kráva - 2251 litrů - 2316 litrů. Denní
dojná kráva - 6,15 litrů - 6,32 litru. Selat od prasnice - 14 kusů - 13
kusů.
Živočišná výroba V živočišné výrobě byl po dohodě s pracovníky a zootechniky
zaveden na podzim v roce 1964 dvousměnný provoz v živočišném
středisku v Kněževsi v kravínech. Užitkovost částečně stoupla a
dojivost je o čtvrt litru na dojnici větší.
Stavební činnost Stavební skupina měla značný úkol. Byla to výstavba seníku s
dosoušecím zařízením na 70 vagonů suché píce, čtyřřadový kravín
byl vystaven v rekordním čase a skutečně moderně vybaven včetně
ústředního topení. To udělali naši opraváři. Byl vybudován výtah
u sušárny na MNV. Opraveny ubikace pro česáče chmele a postaveno sociální a hygienické zařízení v mechanizačním středisku. V
zimních měsících byla upravena a rozšířena kuchyně pro česáče
chmele a provedena údržba drenáží meliorovaných pozemků. V
roce 1964 byl dán do provozu nový teletník.
Kádrový přehled Kádrový přehled. Průměrný věk aktivních družstevníků je 44 let.
Do 25 let je 39 družstevníků, 26-45 let 132 družstevníků, 46-60 let
je 141 družstevníků a nad 60 let je jich 60. Učňů je 16, na vysoké
škole 2 a na střední škole 3.
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Brigádníci Na špičkové práce na chmelu přichází k nám pracovat brigádně
mladí lidé z různých stupňů zemědělských škol.

V tomto roce začaly se upravovat třídy na pracovny, aby se mohlo
vyučování přizpůsobit novým metodám práce. V pracovně fyziky byla podlaha potažena gumolinem. Byl nově upraven kabinet
dějepisu a přírodopisu. Přehrazením byl vybudován kabinet fyziky
a v rohu chodby malý kabinet chemie. V pracovně zeměpisu byla
zazděna okna a zamontovány nové otáčecí tabule a magnetické
tabule.

Úpravy ve škole

Jako předešlého roku byli žáci v zimě na horách a o prázdninách v
pionýrském táboře na Branově.

Pobyty žáků

Z jara vypomáhali žáci vyšších tříd při zavádění chmele a potom
při sklizni.

Pomoc v zemědělství

Ze sboru odešla Františka Štrossová do důchodu, Jaroslava Zábranská do Rakovníka, Anna Koliášová-Kandlerová na mateřskou
dovolenou. Noví členové: Pavel Koutník, Zlata Staňková, Zdeňka
Kuklíková, Marie Krausová.

Personální změny

Hudební kroužek JZD Rudý říjen byl velmi činný pod vedením
s. Rajse. Účinkoval při různých příležitostech doma i v okolních
obcích.

Hudební kroužek

Divadelnictví znovu ožilo pod vedením vedoucího stavební čety
s. Musila z Prahy. Ochotníci se uvedli hrou Měsíček obchodník,
kterou zahráli 4. dubna 1964. Jako další byla Paličova dcera 23.
května 1964. Tuto hru opakovali v Zeměchách u Loun 30. května,
v Hřivicích 6. června a v Ročově 13. června.

Divadlo
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